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EDITORIAL
SUMMA é o nome da nossa Revista, que é inspirada na Summa Theologiæ (Summa Teológica)
que é o suco das obras do nosso patrono, São Tomás de Aquino. Pretendemos que a nossa
SUMMA seja o “suco” da nossa inves�gação como Research University. Caberá a Revista
SUMMA apresentar a síntese dos resultados da pesquisa e de extensão de pesquisadores
através de ar�gos, difundindo seus diferentes saberes e conhecimentos cien�ﬁcos.
São Tomás de Aquino designou a sua obra de “Summa Teológica” a ﬁm de apresentar o
“suco” da doutrina sagrada aos iniciantes em Teologia. Hoje, a “Summa Teológica” é referência
indispensável não só aos principiantes em Teologia, como também aos ﬁlósofos e doutores de
todo o mundo.
Se por um lado, a obra é tudo o que é feito pelo homem que, dependendo do contexto, pode
ser produto intelectual ou material, à Revista “SÚMMA” compete especiﬁcar simplesmente o
seu carácter de uso didác�co que a Universidade São Tomás de Moçambique (USTM) enfa�za
na sua «MISSÃO» de “inves�gação cien�ﬁca, excelência académica, extensão de serviços,
assente na é�ca e respeito pela dignidade da pessoa humana”.
As publicações anteriores da Revista SUMMA, veicularam informações adequadas ao contexto em que a USTM se regia, seguindo os princípios estatutários que mo�varam a sua criação.
Entretanto, hoje, volvidos 14 anos de existência da USTM e à luz da aprovação dos novos Estatutos em Dezembro de 2018, a duplicidade funcional da Revista cresce e associa-se à dinâmica
de crescimento ins�tucional, sobretudo nos tempos e desaﬁos de transição da USTM para
uma «Research University”.
A primeira e principal preocupação deste periódico cien�ﬁco devem ser de levar aos seus
leitores-pesquisadores (e pesquisadoras) o conhecimento puro e relevante dentro de sua área
temá�ca. As outras duas, sem precedência de uma sobre a outra, são fazê-lo a tempo e hora e
perenizar-se, ou seja, exis�r para sempre. Somente atendendo a essas condições, a revista fará
efec�vamente jus adjec�vo “cien�ﬁca”. Nenhuma delas deve faltar.
Caberá ao Departamento de Inves�gação, Inovação e Desenvolvimento (DIID) garan�r a publicação regular dos materiais produzidos tendo em conta os pressupostos circunscritos nesta
nova «Visão» e «Missão» da USTM.
Neste sen�do, a “introspecção” e “extrospecção” serão duas formas de abordagem que se
cruzarão na linha editorial da “SUMMA”, privilegiando-se a ar�culação entre ambos os eixos:
num dos eixos se fará a divulgação da produção cien�ﬁca de inves�gadores, docentes e
estudantes da USTM e, noutro privilegiar-se-á a divulgação da inves�gação feita pelos inves�gadores unidos pelo Conselho Internacional do espírito das Universidades São Tomás de
Aquino (ICUSTA) e por outros que mantenham vínculo ins�tucional oﬁcial com a USTM.
Tal facto permi�rá que haja par�lha de conhecimentos e experiências de pesquisas feitas
internamente e no plano internacional feito por inves�gadores nacionais e estrangeiros, uma
inves�gação aplicada, consentânea e comprome�da com a busca constante de soluções de
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problemas polí�cos, sociais, económicas e culturais que aﬂigem a sociedade moçambicana e a
humanidade, no cômputo geral. Por exemplo, a diversidade dos assuntos publicados neste
número cons�tui o reﬂexo inequívoco dessa nossa perspec�va editorial.
Entretanto, mais do que simplesmente cons�tuir um meio do qual se façam publicações, a
Revista SUMMA pretende-se assumir como campo privilegiado de crí�ca constru�va na diversidade de áreas cien�ﬁcas a ser reﬂec�da pelos respec�vos autores e, na dimensão mais
alargada, de observância da “Inves�gação Cien�ﬁca” como foco e objecto de estudo.
Pretende-se que a SUMMA seja uma revista reﬂectora dos efeitos da ebulição resultantes do
inves�mento cien�ﬁco a ser enfrentado no processo transitório de construção, crescimento e
consolidação da USTM para uma “Research University”. E, porque este longo processo implicará a prá�ca de erros, derivados do próprio processo, pretende-se que a Revista SUMMA sirva
de veículo comunicador consagrado para vozes cri�camente comprome�das com o foco desaﬁador da meta traçada ins�tucionalmente.
Esperamos que a conﬁança depositada nesta revista, como um dos meios para a socialização
desses resultados de pesquisa, se renove, propiciando uma maior visibilidade à produção
académica local, concorrendo para que ela se torne efec�vamente pública, mesmo em nível de
iniciação cien�ﬁca. Aﬁnal, entendemos que é aí, nesse processo de iniciação, que os princípios
é�cos de responsabilidade para com o público começam a fazer um pouco mais de sen�do,
ar�culando-se a outras prá�cas forma�vas e alicerçando as bases para a vida do proﬁssional e
do futuro pesquisador.
É nesse ângulo que a Revista SUMMA conta com a prestação es�mada e honrada de si, caro
Leitor, a quem, antecipadamente, se remete e manifesta a nossa gra�dão. Finalmente, e desta
forma, quer-se reaﬁrmar que, só desta forma, é que realmente a Revista SUMMA pode
digniﬁcar e assumir a dupla signiﬁcação de ser efec�vamente a “epítome doutrinal” de ar�gos
cien�ﬁcos, sinte�zando os conteúdos que sa�sfaçam as pretensões dos nossos pesquisadores.
Departamento de Investigação, Inovação e Desenvolvimento - DIID
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BLENDED LEARNING FOR ADULT STUDENTS
(ENSINO SEMI-PRESENCIAL PARA ESTUDANTES ADULTOS)
(Joseph M. Wamala, PhD)
(Doutorado em Direito Canónico pela University of Saint Paul / University of Ottawa,Ottawa, CANADÁ)
(Email: wamala@my.com)

Abstract
Higher educa�on has changed, partly due to
the Internet and Mobile Technology, partly due
to the new phenomenon of adult students that,
besides being spouses, usually hold full �me
jobs. They are busy people, who leave in the
morning for work; from work they go to school
for evening classes; then rush home to meet
their families before they re�re. Part of their
daily struggle are the transport related problems like traﬃc jams around Great Maputo
area. By and large, the mode of teaching /
learning oﬀered to these students is either the
tradi�onal face-to-face learning or in some
cases the distance learning, in all its forms. In
this paper we argue that these two forms
teaching / learning are not suitable for the
adult students in the Great Maputo area. We,
therefore, propose the Blended Learning as
being appropriate for both these students and
their teachers.

não bastasse, enfrentam problemas de
transporte, como os casos constantes de
engarrafamento, na Área de Grande
Maputo. Frequentemente, o modelo de
ensino que é oferecido pelas ins�tuições
de ensino superior é modelo tradicionalmente presencial ou, por vezes, à distância. Neste trabalho, procura-se argumentar que nem sempre os modelos de
ensino tradicional e à distância são
favoráveis para os estudantes adultos na
Área de Grande Maputo. Propomo-nos,
neste sen�do, ao modelo semi-presencial, como o ideal e adequado para os
estudantes em referência.
Palavras-chave: Ensino, aprendizagem,
presencial, semi-presencial, à distância,
estudantes adultos.

Key words: Teaching, learning, face-to-face
teaching and learning, blended learning, long
distance learning, adult students.

Resumo
Ensino superior mudou, por um lado, graças ao
uso da Internet e das Tecnologias móveis, e,
por outro, devido ao aumento cada vez maior
de estudantes adultos. Estes, além de terem as
suas famílias, são, muitas, vezes, trabalhadores
a tempo inteiro. Deste modo, deixam as suas
casas de manhã para o serviço, despegando ao
ﬁm da tarde, para depois se deslocarem às suas
ins�tuições de ensino para assis�rem aulas em
regime pós- laboral. Mais tarde, é que regressam novamente para casa, juntando-se às
famílias, antes do seu descanso. Como se tal
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Introduc�on
The landscape of higher educa�on is constantly
changing, thanks to the internet and mobile technology, on the one hand, and on the other,
thanks to the proﬁle of the student body, that’s
increasingly cons�tuted by adult learners. These
students – also known as non-tradi�onal
students or returning students – are adults who
return to school full - or part-�me while maintaining responsibili�es such as employment,
family, and other responsibili�es of adult life
(Cross, 1980). They are very busy people with
full-�me jobs and family commitments; they
leave in the morning to go to work for up to eight
hours; a�er work they go to ins�tu�ons of higher
learning for up to ﬁve hours of studies; then rush
home to meet their spouses and children, before
they re�re to bed. Coupled to this, is the heavy
traﬃc to and from work, to and from school, to
and from home.

home — would seemingly be the best alterna�ve for
the above students, a�er all resources are made
available for students from anywhere and at any
�me. But because of its own challenges — like poor
internet connec�vity, high costs of internet and of
technology set up and maintenance — it is not very
viable. Many of distance learning programs are
pre-paid, requiring students to pay upfront for the
courses. Students can access the course material
only if and a�er they’ve paid. The greatest challenge
of all forms of distance Long Distance learners is that
many of them have limited or no access to computer
/ tablets and internet, and/or have limited knowledge in the use of the relevant technology. This form
of learning, it should be noted, started as a form of
learning suitable for people beyond school age, the
adult learners; today it is extended to everyone
including people beyond school campus, adults and
teenagers.

The new demographics of ins�tu�ons of higher
learning in the greater Maputo area, carry these
adult learners as the new majority. The minority
is composed of young school leaver students,
many of whom are below thirty years of age or in
some cases in their teen years. These, like their
counter parts, don’t leave in student houses;
they instead stay in the homes of their parents,
which forces them to commute between home
and school every day. Because of this commuting, they too are not spared the diﬃcul�es
caused by the scarcity of public transport,
coupled with constant traﬃc jams in the great
Maputo area.

Alongside this, Salanieta Bakalevu and Neelam
Narayan noted that many students complain of
loneliness in distance learning in general and
e-learning in particular:

The default op�on — the tradi�onal face-to-face
mode of learning — that obliges these students
to go to school all days is failing them. Because of
the usual transport problems in the great
Maputo, they come late to work, they come late
to school and they return home quite late. Their
a�empt to be good parents, good workers and
good students o�en leaves many of them burned
out and unable to fulﬁll their parental, professional and academic commitments.
Distance learning — also known as online learning, e-learning, open learning or learning from
-7-

A feeling of isolation and the
absence of a ‘human face’ to interact with and give direction has
contributed to the high attrition
rate amongst distance learners.
Even the best prepared instructional
materials and e-learning environment cannot compare to the visible
instructor to answer questions and
provide reinforcement.

Before we lay down our case for a blended form of
learning, we do well to note that no one mode of
delivery is inherently be�er than the other; there
are upsides and downsides to all of them. In other
words, there’s no mode or model of learning that’s
good for all kinds of students, everywhere and every
�me. Modes and models of learning are good or not
according to a par�cular kind of students.
For the above reasons, we argue in this paper that
both the tradi�onal face-to-face and the distance
learning, in all its forms, are not ideal for the kind of
learners described above — adults, who are not
school leavers, with full-�me jobs and family com
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mitments. It is our understanding that these learners
should not be treated as usual students but as individuals with peculiar characteris�cs and needs. In our
understanding, these learners need a blended mode
of learning. Salanieta Bakalevu and Neelam Narayan
citando Alarcon (2002) seem to agree:
Higher education has changed. A
shift in the proﬁle of the student body
has changed the face of learning and
education. Learning is no longer
conﬁned within classroom walls nor are
the teachers and students required to be
in the same location at the same time.
Instead, today's students are older, with
families, and most must work their
school schedule around their work
schedule and other life responsibilities.

For these students, blended learning not only accommodates their various learning needs, it also promises
much to their teachers. It is no secret that, at least in
the great Maputo area of Mozambique, the majority
of teachers in ins�tu�ons of higher learning are not
full �mers. Most of them have, besides teaching,
other jobs and du�es to fulﬁl. These teachers cannot
aﬀord to spend all of their day at universi�es; like
their students, they rotate between their families,
their full-�me job, and their teaching responsibili�es.
Their challenges (like transporta�on issues) are by
and large the same as of their students. As a result,
they just cannot a�end to their students as would
full-�me teachers to full-�me students. These teachers too, need a blended form of teaching.

Blended learning and teaching: the best of two
worlds
The new paradigm shi� in higher educa�on calls for
new models of teaching and learning. Indeed, as
Balakrishnan (2015) put it, it is increasingly important
for faculty and administra�on “to iden�fy the needs
and wishes of adults as students. It is important to
understand their preferences for various aspects and
features of online learning and to apply this understanding to online course design and delivery.” In the
words of Madden et al., (2019) “while some facets of
the university will remain the same, many aspects of
higher educa�on will be unrecognizable in twenty

years. […] Blended learning, which combines
face-to-face and online learning, is at the forefront of this ongoing, rapid transforma�on of
higher educa�on.” Tucker et al, (2017) believe
that, “When well implemented, blended learning
environments create the possibility for every
student to experience precisely the learning he
or she needs.”
So, if Blended Learning has such a poten�al, why
are higher educa�on ins�tu�ons reluctant to
embrace it, and even those that are using it, are
greatly struggling? Despite the general agreement by all stakeholders of higher educa�on that
Blended Learning is a necessity, few of them are
willing to start implemen�ng it. There’s both
admira�on and skep�cism of Blended Learning
among administrators, teachers and some
students. This paper is aimed at addressing this
skep�cism. We hope to help 1) teachers appreciate the opportuni�es it oﬀers them to apply a
wide range of new pedagogical methods, 2)
learners to seize the opportunity of being able to
study without sacriﬁcing both their families and
jobs, and 3) ins�tu�ons of higher learning to
embrace it as a way of improving the teaching-learning process for adult students.
Un�l recently, we didn’t know much about blended learning because the major channels of
learning were either face-to-face or distance
learning. Thanks to the many digital tools and
curriculum designs at the disposal of students,
faculty and staﬀ, higher educa�on is no longer
conﬁned to brick and mortar environment.
Digital learning has reached higher educa�on and
has come to stay. One form of digital learning is
blended learning.
Blended learning comes in many favors that
include the use of adap�ve textbooks or videos in
lieu of lectures (Valiathan, 2002). “Other varia�ons include redistribu�ng class �me to focus on
problem solving, group ac�vi�es, laboratory
experiments, and other types of hands-on
engagement and ac�ve learning.” (Madden,
Margulieux, Kadel & Goel, 2019).
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According to Madden et al. (2019), “blended
learning shi�s the role of the instructor from a
transmi�er of content to a facilitator of learning;
the role of the student changes from a receiver of
content to a creator of knowledge.” This shi� can
have either posi�ve or nega�ve impact on both
the teachers and the students. For this reason,
although blended learning is good and is recommendable, it should be done with great care lest
it distorts the teaching - learning process.

ple, help while solving problems or feedback on a
project). Instruc�on medium describes whether
students receive instruc�on directly from their
instructor, whether the instructor is using technology to support instruc�on, and whether students are
receiving instruc�on through technology, even if
they are in the same room as the instructor or the
content is simply a recording by the instructor.
(Quoted in (Madden, Margulieux, Kadel & Goel,
2019).

According to the Clayton Christensen Institute for
Disruptive Innovation Blended learning is:

Beneﬁts and Challenges of Blended Learning

a formal education program in which
a student learns: (1) at least in part
through online learning, with some
element of student control over time,
place, path, and/or pace; (2) at least in
part in a supervised brick-and-mortar
location away from home; (3) and the
modalities along each student’s learning
path within a course or subject are
connected to provide an integrated
learning experience.

According to Madden et al. (2019), Blended Learning
has some beneﬁts that may include:
• Deeper conceptual understanding, increased mastery of content, and enhanced metacogni�ve skills
essen�al for further learning and success in the
workforce;
• Increased student engagement and the forma�on
of learning communi�es;
• Higher test scores, enhanced content mastery,
self-percep�on of exper�se, and greater sa�sfac�on;
• Adaptability, ﬂexibility, and space for the instructor
to tailor the learning experience and to make rapid
interven�ons with the class as a whole;
• Ability to be both together and apart—and to be
connected to a community of learners any�me and
anywhere, without being �me, place, or situa�on
bound (Balakrishnan, 2015).
Alongside these beneﬁts, Madden et al. (2019) present challenges posed by Blended Learning. These
include:
• Instructors may ﬁnd it daun�ng to try out blended
learning, especially on their own;
• Redesigning and blending a course can prove frustra�ng and �me consuming;
• Lack of [ins�tu�onal] support for new ini�a�ves or
outright skep�cism;
• Technological barriers should not be ignored as
access to technology and other resources can greatly
impact whether an instructor can pilot the method;
• The physical space can o�en be a challenge for
blending classes in tradi�onal lecture halls.

Blended learning combines tradi�onal in-person
learning with technology-enabled educa�on. Its
pedagogical aim is to merge the scale, asynchrony, and ﬂexibility of online learning with the
beneﬁts of the tradi�onal classroom—content-rich instruc�on. It is a combina�on of both
the face-to-face learning and the distance learning. It borrows from both by bringing the best of
each of these. For Madden et al. (2019). “A blended course includes instruc�on that both delivers
content and aids applica�on of content; instruc�on comes from both the instructor and technology.”
Other words that are some�mes used interchangeably with Blended Learning are ﬂipped,
mixed, hybrid and inverted learning. Madden et
al. (2019) categorize several class types, which
they classify under instruc�on type and instruc�on medium.
Instruc�on type describes whether students are
receiving content (for example, lectures) or
receiving help while applying content (for exam-
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In addi�on to the above challenges, Madden et al.
(2019) argue that “Assessment can also oﬀer barriers
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to widespread adop�on. While research indicates
that blended learning leads to greater learning gains,
some�mes these gains can be diﬃcult to quan�fy.
Much of the current research relies heavily on qualita�ve measurements like student feedback surveys.”
(ibid.). They recommend that “More work needs to be
done in pinpoin�ng diﬃcult-to-measure students’
cogni�ve gains and experience and teachers’ experience and workload” (Henrie et al., 2015).
Probably the biggest challenge to blended learning is
ins�tu�onal culture. Indeed, most of the above challenges are diﬀerent manifesta�ons of the culture
challenge. According to Tucker, Wycoﬀ & Green,
(2017) “Culture of an organiza�on is the ﬁrst and
greatest determinant of the success or failure of that
organiza�on and any ini�a�ve that it undertakes.” The
set of norms that aﬀect how people in the organiza�on act, think, and talk, and how they frame certain
kinds of situa�on is the greatest challenge to implemen�ng Blended Learning. Many people, both
students and their teachers, are skep�cal about it.
This said, there’s hope thanks to the Blended learning’s best prac�ces already in progress. They include
using videos developed for MOOCs to enable blended
learning (Rayyan, 2015; Fisher et al., 2015); and LMSs,
such as Canvas, D2L, and Blackboard, can also facilitate blended learning by providing more data on
student behavior and cogni�ve gains (Dias et al.,
2015; Zacharis, 2015).

Models and Modes of Blended Learning
Diﬀerent situa�ons require diﬀerent models and
modes of Blended Learning. For instance, Ferri, Harris
& Ferri, (2019) present three diﬀerent models of
implemen�ng blended learning across mul�ple-sec�on courses:
1. Centralized model of course design, where all
sec�ons of the course share resources and learning
materials and where summa�ve assessments are
common among the sec�ons;
2. Coordinated model where instructors synchronize
their schedule of topics and share some summa�ve
assessments but diﬀer in depth and presenta�on of
some course topics and major summa�ve assessments;
3. Distributed model where faculty have access to the

same course resources but conduct their classes
without coordina�on.
Ferri, Harris & Ferri, (2019) argue that,
Many diﬀerent criteria can be used
to evaluate the appropriateness of a
model for a speciﬁc school or situation.
Some criteria are student-centered, such
as student performance on assessment.
Others might be classiﬁed as instructor-centered, such as academic freedom,
while still others might be department-centered, such as retention rate.

Following are some of the major forms of Blended Learning.

Centralized Model
In the centralized model of Blended Learning,
“the course resources, course schedule, overall
assessments, and grading policies are common
across the sec�ons.” (Ferri, Harris & Ferri, 2019).
What is meant here by sec�ons is what is normally referred to as shi�s. That is, classes with big
numbers are divided into smaller classes of
students doing the same discipline or subject but
at diﬀerent �mes and places.
The decisions on course content and schedule
might be determined by an individual or a group,
but it is essen�al that all instructors abide by
those decisions. Exams are given at a �me when
all the students can take them, and each exam
ques�on is graded by a single instructor for all
students across all sec�ons. Exams are given at a
�me when all the students can take them, and
each exam ques�on is graded by a single instructor for all students across all sec�ons. (Ferri,
Harris & Ferri, 2019).
As can be seen, centralized model has a number of
advantages or beneﬁts. For Ferri, Harris & Ferri,
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The main beneﬁt of the centralized
model is consistency among sections in
topic coverage, course resources, test
coverage, and summative assessments.
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From the students’ perspective, consistency
gives them a sense of fairness—no one has an
“easy” versus a “hard” instructor. Also, students
all have the same degree of exposure to material
that might be needed in subsequent courses.

The consistency is a beneﬁt from the department’s perspec�ve, too—instructors in subsequent courses can be�er predict the incoming
level of knowledge/skills of the students, so they
can plan their courses accordingly.
The students’ sense of fairness over courses
impacts their overall impression of the department. The common course resources/schedule
means that it is easier for the department to
assign new instructors to the course because
these instructors do not need to prepare as
much. (Ibid.)
Another beneﬁt of centralized model is that the
synchroniza�on among diﬀerent classes means
that any student within the same discipline can
go to any other class to a�end classes, do homework, and even do tests and exams. Centralized
model is suitable for maintenance of consistency
and quality control across diﬀerent shi�s doing
the same discipline. The model oﬀers the possibility of maintaining course content the same
across the board. For that reason, we can say that
the main characteris�c of the centralized model
is the desire for consistency in lectures and
assignments across discipline coupled with the
desire for quality educa�on. In other words, the
centralized model is recommendable if and when
consistency and quality control is desired.
In a Centralized model “All sections use the same
online lectures, and there are common homework
assignments and common tests across the sections.”
(Ferri, Harris & Ferri, 2019). In practice,
the students are able to watch the
lecture videos online at their own pace
and on their own time. These videos are
broken into six-to-ten-minute lengths to
accommodate the average attention
span and can be accessed through desktop and portable computers as well as
through a variety of mobile devices. To
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facilitate ac�ve note taking and to keep
students focused, electronic copies of
par�al slides are provided online so that
students can ﬁll in details as they watch the
videos. In addi�on, there are short pop-up
quizzes every two or three minutes during
the videos. Students need to click on either
the answer or the “skip” bu�on to
proceed, giving them �mely feedback on
their understanding of the basic concepts.
(Ibid.)

At the coordina�on level, each discipline has a lead
instructor or coordinator whose task is, “to coordinate the other instructors and to mentor the ones
who are new to blending classes.” (Ibid.).
In order to help both the students and the instructors keep the same pace throughout the course,
several instruc�onal tools are u�lized: online
lectures and homework, a weekly course schedule,
common in-class structure, common labs, common
exams, and weekly coordina�on mee�ngs. (Ibid.).

Online lectures and homework
According to Ferri, Harris & Ferri, “Organiza�on of
the online material is cri�cal to synchroniza�on
across sec�ons and to improved student expectancy.” The importance and purpose of online lectures is
that students have the possibility of going through
the lesson in private or in their study groups before
they come to a�end the face-to-face class with the
instructor.
As for the organiza�on of the online lectures, their
organiza�on is: module → lesson → topic → Quiz.
Put diﬀerently,
1. Module
a. Lesson
i. Topic
1. Quiz.
According to Ferri, Harris & Ferri

The greatest advantages of the
online homework platform are automatic grading, immediate feedback, and
multiple attempts. Automatic grading
drastically decreases the instructor
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workload and incentivizes instructors
to use the common platform. Immediate
feedback increases student engagement
and learning (Chen et al., 2010; Bartsch
and Murphy, 2011) because they can readily identify gaps in their knowledge. When
allowed multiple attempts, students are
encouraged to bridge their knowledge
gaps in order to get full credit for the
homework problems.

Course schedule
Whereas the online lectures are online, the course
schedule prepares both the instructor and the
student for their face-to-face mee�ng and classes.
“The course schedule speciﬁes content that students
should study prior to each class, topics the instructor
will discuss in class, which in-class lab experiments
will be conducted, and dates for the common exams.”
This speciﬁca�on is on a weekly and daily basis. That
is, it indicates exactly what will be covered every week
and every day.

Coordinated Model
As the name says, coordinated model of Blended
Learning requires coordina�on in planning and delivering of the course. According to Ferri, Harris & Ferri
(2019),
The coordinated model requires strong collaboration
among instructors for the development of instructional
materials, student assessment methods, ordering and
scheduling of topics, test schedules, and course format.
Collaboration means extra instructor eﬀort in planning
the course and may require compromises among the
instructors on matters such as the ordering and relative
importance of topics. Thus, a coordinated model means
that some of the instructors’ academic freedom is lost.

According to Ferri, Harris & Ferri (2019) coordinated
model advantages include:
• Be�er course format and schedule for the students
because of the collabora�ve eﬀort among the instructors;
• Instructors can share the load for developing new
course resources, thereby reducing their individual

eﬀorts;
• Instructors also have shared experiences with
the blending process and can discuss speciﬁc
problems and solu�ons, which has beneﬁts similar to those that students gain by working in
study groups;
• Coordina�on means that there is some consistency across sec�ons on the course breadth and
depth of coverage and general student experiences with the course;
• The blended sec�ons kept on their weekly
schedule due to their coordina�on and synchroniza�on, while for tradi�onal, uncoordinated
sec�ons, it is common for typical instructors to
fall behind in a course and rush the material at
the end;
• The main advantage of this model is that coordina�on among the sec�ons helps to increase
consistency among the sec�ons.
There are also disadvantages with the coordinated model since “collabora�on means extra
instructor eﬀort in planning the course and may
require compromises among the instructors on
ma�ers such as the ordering and rela�ve importance of topics. Thus, a coordinated model
means that some of the instructors’ academic
freedom is lost.” (ibid.).
For the sake of coordina�on, teachers have to
compromise the way they taught the material in
the past, especially with regard to the order of
topics and rela�ve �me spent on individual topics
(ibid.) They have to share the worksheets,
supplemental homework assignments, and
exams to make sure that they are covering the
topics at the same depth and that the level of
diﬃculty for the exams is approximately the
same. (ibid.)
While the resource development tends to take
much longer for the blended courses than for the
tradi�onal courses, length of class �me of 50
minutes tend to be too short to run the blended
class eﬀec�vely; 75-90 minute class period is
recommended.
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Distributed Model
The third and last model of Blended Learning is the
Distrusted Model. According to Ferri, Harris & Ferri
(2019),
The distributed model is one where the online
resources, such as videos, may be shared but the
individual section instructors retain complete
control of the course format, weekly schedule,
assessment methods, and determination of
in-class activities. […] When compared to the
two other models, this model aﬀords the instructor the greatest ﬂexibility and freedom in the
course in order to adjust to the needs of individual students.
Flexibility can be both advantage and disadvantage. It is advantage because the individual teacher retains the freedom that some�mes is necessary to accommodate individual situa�ons of
students. It is a disadvantage because “The loss of
coordina�on might lead to inconsistency among
sec�ons in terms of topics covered and the
amount of �me spent on each topic.” (Ferri,
Harris & Ferri, 2019). In other words, “in the
distributed model of course delivery, there is an
oﬃcial syllabus that lists topics that must be
covered, but the syllabus does not specify the
emphasis or the �me that should be devoted to
each topic.” This freedom can lead either way, as
diﬀerent teachers have diﬀerent �me management skills; some instructors can skip topics in an
eﬀort to squeeze all of the material into one
semester, while others can ﬁnish the material
earlier than the departmental schedule. In both
ways there’s danger due to the diminished coordina�on, which can lead to reduced consistency
across the sec�ons. As Ferri, Harris & Ferri (2019)
note:
there is a surprising amount of reticence among
some veteran faculty members to use videos
that they themselves did not develop; other
instructors view the use of the online videos as
they would view a textbook. In the latter case,
the videos and textbook serve as basic resources, allowing students to learn material on their
own prior to coming to class.
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It is common in distributed model for some teachers
to con�nue to teach using tradi�onal lectures but
making the online videos available to their students
as an addi�onal resource.
The distributed model of Blended Learning has some
noteworthy elements, from an instructor-centered
perspec�ve.
• The independence of the sec�ons gives added
ﬂexibility to the instructor;
• The eﬀec�ve blending of online material requires a
surprising amount of eﬀort, especially for a veteran
instructor who is adop�ng a blended format for the
ﬁrst �me;
• If they didn’t develop the videos, instructors must
watch the videos themselves prior to assigning them
so that the online material can be �ghtly integrated
with the in-class ac�vi�es. This contrasts with the
level of prep �me when reviewing a textbook, which
instructors can skim;
• Poor integra�on of the online material with the
in-class ac�vi�es may cause more confusion and
frustra�on for students and result in a learning experience that is worse than tradi�onal lecturing;
• Thus, the distributed model allows instructors to
tailor the level of blending to their own teaching
style and doesn’t coerce them into going outside
their comfort zone. (Ferri, Harris & Ferri, 2019).
From a student-centered perspec�ve,
• Not all in-class ac�vi�es are equal in the value that
they add to the online material;
• The use of evidence-based learning strategies such
as ac�ve learning, hands-on learning, and problem-based learning are excellent ways to complement online lectures with guided learning periods
that make students want to a�end class;
• If individual sec�ons of a course have diﬀerent
in-class ac�vi�es and are conducted using diﬀerent
formats, then many students would prefer the ﬂexibility to choose a sec�on based on their own preferences. (Ferri, Harris & Ferri, 2019).
From a departmental perspec�ve,
• There is no addi�onal work required for scheduling
these distributed blending sec�ons compared to
those taught using the tradi�onal lecture style;
• Allowing complete instructor ﬂexibility means that
there is virtually no pushback from the faculty about
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added work required for coordina�on;
• The loss of consistency across sec�ons can impact
the student prepara�on for subsequent courses.
(Ferri, Harris & Ferri, 2019).

By Way of Conclusion
Ferri, Harris & Ferri (2019) conclude their study on
Blended Learning by noting,
Each of the three models of blending across multiple-section courses has advantages and disadvantages. The
centralized model yields the strongest consistency across
sections. It also works well when there are a signiﬁcant
number of instructors who are not skilled in blended
learning, because of the centralized decisions on course
format, resources, and scheduling and the fact that the
instructors must meet weekly with a lead instructor, who
will help mentor them and coordinate their eﬀorts.

On the negative side, they further note that,
The lack of ﬂexibility in schedule and coverage of the
centralized model, though, means that an instructor
cannot adapt to the needs of a particular section. Also,
since all the important concepts are taught online to
achieve consistency, weaker students may have trouble
following the material while the strongest students feel
that the in-class component does not add much value
over watching the videos.

As far as the distributed model is concerned, these
authors conclude that this model,
gives the most instructor ﬂexibility but also requires the
most individual instructor eﬀort and time, a pro and a con
in terms of instructor-centered metrics. The added
ﬂexibility in the schedule and course in the distributed
model can be a beneﬁt for improving student performance by adapting to the needs of a particular class if the
instructor is skilled at blended learning. Due to the overhead needed to make online videos, the distributed
model has a strong barrier to implementation, unless the
videos are already available.

The coordinated model is a compromise between
the two extremes, allowing for some sharing of
materials and resources among the instructors.
Also, the instructor coordination means that the resulting
basic schedule and resources reﬂect a consensus among

faculty, possibly providing a better-thought-out plan
than could be achieved by the distributed model. The
classroom ﬂexibility aﬀorded by the instructors in
the coordinated model means that more of the
diﬃcult, high-level material can be covered in the
classroom, leaving the low-level conceptual material
for the online coverage. Thus, the weak students are
not disadvantaged by the online material and the
strong students feel that there is still some value
added by coming to class. (Ferri, Harris & Ferri,
2019).

The conclusion drawn by Ferri, Harris & Ferri
(2019) is that “from a student-centered perspec�ve, the coordinated model provides a li�le more
robustness against instructors’ inexperience level
in blending, as well as some ﬂexibility to adapt to
the learning needs of a par�cular sec�on.” As far
as we are concerned, we suggest somehow
diﬀerent. We think that the introduc�on and
implementa�on of Blended Learning could all be
joined into one model whose implementa�on
follows three chronological phases: distributed
model, coordinated model, and centralized
model. What this means is that, in the ﬁrst phase,
the distributed model could be implemented,
followed, a�er one semester or year, by a coordinated model, which, a�er a semester or year,
would be followed by the centralized model. In
our understanding this would give everyone
(department, staﬀ and students) enough �me
tounderstand and embrace Blended Learning as
the new normal for adult teaching and learning in
higher ins�tu�ons of learning.
Blended Teaching and Learning brings the best
from both the old and the new, and from both
the teacher and technology to the students.
Technology can provide informa�on to the
students but not the human feeling. This is something that Blended Learning preserves. Students
need more than just the technology; they need
the human heart as well. In other words, there is
more to teaching and learning than just imparting informa�on. And Blended Learning, more
than all other forms of teaching and learning,
safeguards both the integrity of educa�on and
special needs of adult students that are also
workers, spouses and parents.
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Resumo
O ar�go analisa as estratégias da referenciação textual no discurso escrito de alunos moçambicanos do
ensino básico semi-presencial em seis distritos do norte da província de Gaza, sul da República de Moçambique, através de uma intervenção denominada Projecto de Atendimento Alterna�vo para o EP2 (PAAEP2).
Reﬂec�ndo resultado duma pesquisa que se baseou num corpus textual escrito por alunos dos distritos de
Massingir, Guijá e Mabalane, visou iden�ﬁcar as estratégias de referenciação textual focalizadas para as
formas de ac�vação e reac�vação de objectos de discurso, analisar a associação entre as estratégias de referenciação textual e as funções discursivo-cogni�vas bem como forneceu sugestões para o melhoramento da
escrita dos alunos com base nas estratégias de referenciação textual. Todos os itens linguís�cos foram analisados no quadro da abordagem social, cogni�va e interacional de Koch (2009), assente na Perspec�va da
Gramá�ca Sistémico Funcional (GSF) de Halliday (1985) cujas constatações orientam para aplicações conducentes a uma melhoria no desenvolvimento da escrita pelos alunos, sobretudo moçambicanos, cuja maioria
parte, que frequenta o ensino básico nas zonas rurais, é falante na�va duma Língua Materna (L1) de origem
Bantu e tem o Português como Língua Segunda (L2) que, igualmente, é de ensino e aprendizagem nas escolas oﬁciais.
Palavras-chave: referenciação, cognição, discurso.

Introdução
O campo de estudo foi o PAAEP2, introduzido, pela primeira vez, em Moçambique, em 2003, visando encontrar soluções para o aumento dos níveis de acesso no nível básico em Moçambique, garan�ndo a con�nuação de estudos pelos alunos da 5ª classe nos distritos do norte da província de Gaza, sul da República de
Moçambique. Segundo Saúde (2012:13), a inicia�va resultou dum estudo de base efectuado em 2002 nos
distritos de Mabalane, Guijá e Massingir e por conta de experiências similares feitas na Índia, Indonésia,
Quénia e Malawi. Na globalidade, o PAEEP2 opera nos distritos de Mabalane, Guijá, Massingir, Chicualacuala, Massangena, Chigubo e Chibuto.
O pressuposto da reﬂexão foi de que as estruturas discursivo-cogni�vas da L1 (neste caso, Xichangana) inﬂuenciavam no processamento da escrita em L2 (Português) e baseou-se em questões do �po (i) como é que os
escreventes activavam e reactivavam os objectos de discurso? (ii) quais eram as funções discursivo-cognitivas associadas aos esses processos de activação e reactivação? A propósito, indo ao encontro do modelo de
processamento da escrita proposto por Wang e Wen (2002), citado por Castro (2005), ele sugere que a L1,
no processo de escrita em L2, é u�lizada pelos escreventes, independentemente da sua proﬁciência na sua
L2, uma vez que trazem consigo os seus conhecimentos do mundo e retóricos que podem ser acessados em
L1, através da memória a longo prazo. Por isso, o enfoque dos objec�vos especíﬁcos foi (i) identiﬁcar as
estratégias de referenciação textual orientadas para as formas de activação e de reactivação de objectos de
discurso; (ii) analisar a associação entre as estratégias de referenciação textual e as funções discursivo-cognitivas; e (ii) propor algumas recomendações que melhorem a escrita dos alunos baseada no uso das estratégias de referenciação textual.
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Gramá�ca sistémico-funcional
O estudo enquadrou-se na perspec�va da GSF,
proposta por Halliday (1985), que desenvolve
uma teoria que vê a linguagem humana como um
processo social, concebida a par�r duma abordagem descri�va do uso linguís�co. Basicamente é
uma teoria de descrição grama�cal que fornece
detalhes sobre “como” e o “porquê” da língua
variar em função de e em relação com os grupos
de falantes e contextos de uso. Pela sua natureza,
fornece instrumentos de descrição, uma técnica e
metalinguagem úteis para a análise de textos,
devendo, por isso, se considerar modelo de
análise textual. Ao se dar prioridade ao uso como
aspecto fundamental de caracterização da língua
e sua descrição, remete-se para a observação do
sistema da língua como também para as suas
funções, pressupondo-se, deste modo, que o
sistema grama�cal esteja in�mamente relacionado às necessidades pessoais e sociais de que a
língua é chamada a intervir. Nesta sen�do, a
linguagem humana cumpre certas funções, uma
realidade que existe para potenciar possibilidades de uso e, deste modo, complementar
outras capacidades humanas. Na visão desta
gramá�ca, a linguagem, fora da função comunica�va, desempenha a função ideacional, interpessoal e textual. A função ideacional codiﬁca a
nossa vivência e experiência do mundo, ajudando, deste modo, a codiﬁcar os signiﬁcados
ideacionais. Ela organiza-se em subfunções
experiencial (que conﬁgura a vivência do
indivíduo) e lógica (que se refere ao modo como
o indivíduo estrutura a experiência do mundo).
Por seu turno, a função interpessoal codiﬁca a
interacção e mostrar quão defensáveis se julgam
as posições ou os enunciados dos indivíduos.
Enquanto a função textual organiza os signiﬁcados ideacionais e interpessoais do (s) indivíduo
(s), numa perspec�va linear e coerente.
A GSF par�culariza-se por conter métodos de
descrição detalhada e sistemá�ca dos padrões
linguís�cos cuja selecção léxico- grama�cal é
condicionada pelo contexto. A noção de contexto
nas vertentes situacionais e cultural conﬁguram a
realização de níveis extralinguís�cos em níveis
linguís�cos. Os níveis extralinguís�cos incluem os
contextos de cultura e de situação e os níveis
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linguís�cos inserem os níveis de conteúdo, a lexicogramá�ca e o nível de expressão. Nota-se que os
fraseados, que cons�tuem a lexicogramá�ca, são
determinados pelos usos a que se sujeitam, signiﬁcando que os signiﬁcados que se constroem ajudam
a conﬁgurar os recursos linguís�cos. Tal remete para
o facto de a relação entre a língua e os seus contextos de uso permi�r que se preveja a par�r do contexto os signiﬁcados a serem ac�vados e as caracterís�cas linguís�cas potenciais mais previsíveis para a
codiﬁcação do texto. Na visão da GSF são muitos os
factores (micro-macro) que determinam os signiﬁcados, alguns dos quais contemplam noções de registo
e género. O registo inclui o contexto de situação e o
género o contexto de cultura. Ambas as noções iden�ﬁcam as duas camadas do contexto que têm um
impacto no texto, cons�tuindo duas principais
dimensões de variação entre textos.
O registo liga-se in�mamente a variáveis de contexto
situacional, ocorrendo em três dimensões: o campo
que determina grandemente os signiﬁcados ideacionais expressos; as relações os signiﬁcados interpessoais; e o modo os signiﬁcados textuais. O enfoque
do estudo incidiu na análise de textos escritos dos
alunos do ensino básico que, maioritariamente têm
o Xichangana como L1 e o Português como sua L2. O
objecto da inves�gação assentou na Comunicação
Translinguís�ca e Transcultural pressupondo-se que
os escreventes se servem do conhecimento prévio
da sua L1 para processarem a escrita em L2, mas
também porque o Xichangana e o Português veiculam especiﬁcidades culturais diferentes por conta
das suas origens: Bantu e Indo-europeia, respec�vamente. A pesquisa focalizou-se ao nível da Análise
do Discurso por ser nela que ocorre parte signiﬁca�va da aprendizagem da fala e da escrita (Lopes,
2004: 170). Assumiu igualmente a visão da deﬁnição
de L1que é defendida por Lopes (1997:16) que como
sendo a que “ (…) utiliza o critério de identiﬁcação
em associação com o critério de origem, especiﬁcando que “a língua materna é a língua original (i.é.
adquirida em primeiro lugar) com o que o falante se
identiﬁca”.
De igual modo, a pesquisa assumiu tambem a
perspec�va do mesmo autor em (2004:71) que
deﬁne a L2 como “a língua que, não sendo a língua
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nativa ou língua materna (L1) do falante, é utilizada
como língua oﬁcial e língua franca na sua região ou
no país em geral, e que também coexiste com a língua
materna e, em certos casos, com outras línguas”. O
objecto da análise textual são as estratégias de referenciação e sua relação com as respectivas funções
discursivo-cognitivas consideradas no âmbito da GSF
e ancoradas na Escola Linguística de Praga.

Referenciação
Koch (2009:62) dis�ngue como operações básicas de
processamento textual, (i) a construção/ac�vação na
qual um “objecto” (não mencionado textualmente) é
introduzido, passando a preencher um nódulo na
rede conceitual de um modelo de mundo textual; (ii)
a reconstrução/reac�vação em que um nódulo, já
presente na memória discursiva, é reintroduzido na
memória operacional, por meio de uma forma referencial, para que o objecto do discurso permaneça
saliente; e (ii) a deslocalização/ desac�vação que
ocorre quando um novo objecto do discurso é introduzido, passando a ocupar a posição focal. O objecto
re�rado do foco permanece em estado de ac�vação
parcial (stand by), devendo retornar à posição focal a
qualquer momento. Sobre as formas de ac�vação de
objectos do discurso, Koch (2009:64) dis�ngue dois
processos de construção de referentes textuais:
a“não ancorada” que ocorre quando o objecto do
discurso introduzido no texto é totalmente novo,
passando a ter um “endereço cogni�vo” na memória
do interlocutor, representado pela expressão nominal, operando-se uma categorização referencial; e a
ac�vação “ancorada” que ocorre sempre quando um
novo objecto do discurso é introduzido, associado aos
elementos presentes no co-texto ou no contexto sociocogni�vo, associando-se, dum modo geral, às anáforas associa�vas e indirectas. Segundo Koch (2009:67),
a operação de reconstrução é responsável pela
manutenção em foco, no modelo do discurso, de
objectos previamente introduzidos, originando
cadeias referenciais ou coesivas, responsáveis pela
progressão referencial textual, através de recursos
grama�cais e lexicais. As estratégias de referenciação
textual dis�nguem-se pelo uso de pronomes,
expressões nominais deﬁnidas e indeﬁnidas. Por meio
de formas pronominais pode ocorrer sem um referente co-textual explícito e que as expressões ou

formas nominais deﬁnidas são linguis�camente
cons�tuídas por um determinante deﬁnido
seguido dum nome, ocorrendo, também, as
descrições deﬁnidas e as formas nominalizadas
(nominalizações). Segundo Koch (2009:68) as
conﬁgurações assumidas nas expressões referenciais em língua portuguesa são: Det. + Nome;
Det. + Modiﬁcador (es) +Nome+Modiﬁcador (es);
Det. (Ar�go deﬁnido/Demonstra�vo); e Modiﬁcador (Adjec�vo/SP/Oração rela�va). Também a
referenciação é inserida na percepção sóciocogni�va-interacionista,sendo vista como ac�vidade
discursiva. De acordo com Koch (2009:62), são
estratégias de referenciação no processo de
construção textual, a introdução (construção),
quando algo é introduzido no texto sem ter sido
especiﬁcado anteriormente; a retomada (manutenção) reac�vação; e a desfocalização,
quando um novo objecto é introduzido, passando a ocupar o foco.
A dis�nção das suas formas permite destacar as
noções de “referenciação”, “remissão”, “retomada” e “alusão”. Por seu turno, Roncara� (2010:
53-5) defende que a referenciação, numa orientação sócio interac�va, ancora-se a uma
concepção da linguagem, da língua, do texto, do
sen�do e da inferenciação. O domínio referencial
ac�va mecanismos de retomada e de remissão,
responsáveis pelas relações anafóricas, catáforicas e deíc�cas, observadas na conﬁguração das
redes de referenciais, residindo nele “correferencialidade”, “cossigniﬁcação” e “ (re) categorização”.
Segundo Koch (2009: 67) reconstrução responsabiliza-se pela manutenção do foco, no modelo de
discurso, de objectos previamente introduzidos,
causando cadeias coesivas, responsáveis pela
progressão referencial do texto. Por seu turno,
defende que se pode fazer a ac�vação do objecto
através de recursos de grama�cais, lexicais, mas
também caracterizando o uso de pronomes,
expressões nominais deﬁnidas e expressões
nominais indeﬁnidas, como as estratégias de
referenciação textual e que a referenciação por
pronominalização anafórica e categórica de
elementos co-textuais pode ocorrer sem um
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Funções discursivo-cogni�vas das expressões
nominais
referente co-textual explícito. Defende igualmente que as formas nominais deﬁnidas são
linguis�camente cons�tuídas por um determinante deﬁnido, seguido de um nome, dis�nguindo-se as descrições deﬁnidas e as nominalizações. No ponto de vista da autora as conﬁgurações de expressões referenciais deﬁnidas ou
descrições deﬁnidas apresentam-se sob forma de
(Determinante) + Nome; Determinante + Modiﬁcador+Nome+ Modiﬁcador; Determinante + (ar�go deﬁnido, demonstra�vo, categoria vazia); e
Modiﬁcador (adjec�vo, sintagma preposicional e
oração rela�va).
A ideia de que a referenciação implica uma visão
não referencial da língua e da linguagem fez com
que Mondada e Dubois (1985), apud Koch (2009:
56), assumissem a noção de instabilidade entre
as palavras e as coisas por as categorias usadas
para descrição do mundo se alterem sincrónica e
diacronicamente manifestando-se plurais e
mutáveis, antes de sua ﬁxação norma�va e
histórica. Tais variações discursivas podem ser
interpretadas sob dependência da pragmá�ca
enuncia�va que da semân�ca dos objectos, afectando mais os objectos sociais que os �sicos, assumindo os nomes, como rótulos, correspondentes
a protó�pos que o estabilizam no ﬁo dos processos discursivos. O protó�po é par�lhado por
vários indivíduos, através da comunicação
linguís�ca e dum objecto socialmente distribuído.
Quando este se estabiliza no seio do grupo de
sujeitos, constrói-se o estereó�po. Para van Dijk,
(1994, 1997), apud Koch (op.cit.), o estereó�po
integra o sistema de estratégias e estruturas
mentais par�lhadas pelos membros em grupo,
envolvidos na compreensão, produção ou representação dos objectos sociais. A língua, neste
sen�do, vai mobilizando percepções, saberes
linguís�cos e sociolinguís�cos dos sujeitos sociais, permi�ndo que os os “modelos de mundo” se
(re) construam sincrónica e diacronicamente a tal
ponto da referência ser vista como algo que se
designa, represente ou sugira, quando se cria ou
usa um termo numa situação discursivo-referencial com essa ﬁnalidade. Tais en�dades são designadas por objecto de discurso (e não como objecto do mundo).
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Segundo Koch (2009:70), as expressões nominais
referenciais são as funções de ac�vação e reac�vação da memória que possibilitam a remissão de
elementos anteriormente apresentados, reac�vando a alocução ou focalização na memória ac�va
(ou operacional) e podem se operar em forma de
“recategorização ou refocalização” do referente, de
nominalizações,
encapsulamento
ou
informações-suporte, desempenhando, simultaneamente, função predica�va. No “Encapsulamento e
rotulação” as expressões sumarizam as informações-suporte dos segmentos precedentes do
texto, encapsulando-as em forma de expressão
nominal e transformando-as em objectos de discurso; A “organização macroestrutural” sinaliza que o
autor textual passa para um estágio seguinte de sua
argumentação, por meio de fechamento do anterior,
pelo seu encapsulamento em uma forma nominal,
executando papel fundamental na introdução e
mudança e/ou desvio topical assim como na ligação
entre tópicos e subtópicos, responsabilizando-se
pela retroacção e progressão no processo de
construção textual. A “actualização de conhecimento” por meio de glosas efectuadas pelo uso de um
hiperónimo tem a função de glosar um termo raro e,
assim, actualizar os conhecimentos do interlocutor.
A “especiﬁcação por meio da sequência hiperónimo/homónimo” (anáfora especiﬁcadora) ocorre nos
contextos em que seja necessário reﬁnamento da
categorização. A “construção de paráfrases deﬁnicionais e didác�cas” elaboram deﬁnições, neste sen�do, de acordo com Koch (2009:75), nas anáforas
deﬁnicionais, o termo introduzido anteriormente é
aportado pela forma anafórica que pode ser acompanhada de expressões deﬁnidoras. A “introdução
de novas informações”, caracteriza-se pelo recurso
às relações de pára-sinonímia e às novas caracterizações do referente, sendo que, no primeiro caso,
seja comum a introdução da anáfora nominal por
demonstra�vos, cons�tui um sinónimo mais ou
menos aproximado da dimensão no co-texto, e que
traz informações inéditas sobre o objecto de discurso justamente por designá-lo por um novo nome
que diﬁcilmente seria previsível para o des�natário.
No segundo caso, a introdução por meio de anáfora
(deﬁnida ou indeﬁnida), de novas informações a
respeito do referente, é para caracterizá-lo de certa
forma.
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A “orientação argumenta�va” realiza-se por meio de expressões metafóricas, sendo bastante comum,
sobretudo em géneros opina�vos. A “caracterização meta enuncia�va de um acto de enunciação” faz o uso
de expressões nominais permi�ndo, invariavelmente a introdução no texto de “objectos clandes�nos”.

Metodologia, análise e discussão dos dados
A pesquisa consis�u na iden�ﬁcação das formas de ac�vação e reac�vação de objectos de discurso; sua
relação com as respec�vas funções cogni�vas e discursivas, abrangendo um universo de 65 composições
escritas de alunos da 5ª e 6ª classe das Escolas Primárias Completas (EPC) dos núcleos de estudo do PAAEP2
de Xixongolo e Jonasse (Guijá) Macarrale e Nhamavale (Mablane) Ringane e Munhamane (Massingir), tal
como se observa na Tabela “1”.
Núcleos de estudo antigos

Distrito

Ano de introdução

Xixongolo

Guijá

2006

Macarrale

Mabalane

2006

Ringane

Massingir

2006

Núcleos de estudo recentes

Distrito

Ano de introdução

Jonasse

Guijá

2008

Nhamavale

Mabalane

2008

Munhamane

Massingir

2008

Tabela 1: Núcleos de estudo an�gos e recentes

Fonte: Dados da pesquisa
A selecção dos núcleos de estudo baseou-se no
critério de inclusão por an�guidade, tendo em conta
as dis�ntas fases de implementação do PAEEP2 (2006
e 2008). Os núcleos introduzidos em 2006 foram os de
Xixongolo, Macarrale e Ringane, nos distritos de
Guijá, Mabalane e Massingir, respec�vamente. Os
que foram introduzidos em 2008 foram os núcleos de
Jonasse, Nhamavale e Munhamane, igualmente em
Guijá, Mabalane e Massingir, respec�vamente. Dos 65
sujeitos de estudo e que compõem o universo populacional, 32 por cento, são do sexo feminino, e, 67,6 por
cento são do sexo masculino. A média geral das suas
idades é de 19,4 anos, variando entre 12,3 e 23,5 anos
cuja tendência crescente da idade dos alunos, (em
relação a idade média ideal dos alunos do ensino
básico), se deve ao facto de Massingir ter incluído
alunos adultos graduados pelo 3º ano do subsistema
de Alfabe�zação e Educação de Adultos (AEA). Dos 65
escreventes, 32% foram do sexo feminino e 67,6 % do
sexo masculino, com uma variação de 12,3 a 23,5
anos de idade. Para se recolher, os dados aplicou-se a
observação, entrevistas, redacções escritas e análise

dos Materiais Auto-Instructrivos (MAI´s), através
de meios como as gravuras, ques�onários, manuais de ensino e aprendizagem e guiões de
observação. A análise incidiu num “corpus” de
seis textos, ob�do por amostragem de selecção
racional que, segundo For�n et al. (1999:209), é
uma técnica que tem por base o julgamento do
inves�gador para cons�tuir uma amostra de
sujeitos em função do seu carácter �pico, como
no estudo de casos extremos ou desviantes ou de
casos �picos, etc. as categorias referidas da
relação “estrutura e conteúdo”; e “referenciação
textual e funções discursivo-cogni�vas”, no
quadro da GS, cons�tuíram padrões de referência fundamentais na selecção “corpus” (A, B, C, D,
E F) cuja sistema�zação de dados de análise se
dis�nguem por “textos”, “classes”, “parágrafos” e
“palavras”, do total dos seis textos, três composições foram feitas por alunos da 5ºclasse e as
restantes pelos da 6ª classe. Do ponto de níveis
de ocorrência, ou seja, com maior número de
parágrafos, o texto “C” destacou-se com 26 (por
cento) do total de níveis de ocorrência, ou seja,
com maior número de parágrafos, seguindo-se o
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texto “A”, com três parágrafos, correspondentes à
(20 por cento), e, ﬁnalmente os restantes textos
com dois parágrafos, respec�vamente, correspondentes a 13,3 por cento. Na globalidade, os
textos totalizam 499 palavras. Sendo o texto “E”,
com 137 palavras, (27,45 por cento); o texto “D”,
com 111 (22,24 por cento); o texto “F”, com 79
palavras, correspondentes (15,83 por cento); o
texto “A”, com 66 palavras (13,23 por cento); e o
texto “C” com 45 palavras, (9,02 por cento).

Relações do discurso e os signiﬁcados
interpessoais

ac�va no interlocutor. Também funcionam como
formas de remissão a um elemento ac�vado anteriormente no texto, implícita ou explicitamente.
Trata-se de elementos sugeridos pelo co-texto precedente que possibilitam a sua (re) ac�vação na
memória do interlocutor, ou seja, a alocação ou a
focalização na memória ac�va (ou operacional)
deste. Ao se optar pela omissão nominal sugere-se
que os escreventes evitem a redundância mas que
também se ca�ve junto do leitor maior atenção a
cadeia de sucessão de informações que se apresentam, par�ndo dos conteúdos que são apresentados pelas formas de conjugação verbal. Neste
quadro há que nos referir às diferentes especiﬁcações ligadas às formas de reac�vação associadas
também aos signiﬁcados interpessoais como o
“modo de vida” condicionada pelas condições
climatéricas [Na nossa comunidade vivemos de base
de agricultura…”; “ Quando cai a poca chuva cai
cultivamos.”] ocorre igualmente a; “especiﬁcação de
posse” de recursos ocasionados pela “queda da
chuva”, repercu�ndo-se na esperança de vida para
as comunidades [ex.: (…) Cai temos machamba; (…)
Temos rios…”]. Outras especiﬁcações cooptadas são
de “posse de utensílios e de lugar”, expressando
acções quo�dianas de vida nas comunidades [“ (…)
temos pote para aguardar água…”; [(…) Temos essa
casa…”]. Destacam-se também especiﬁcações de
natureza didác�ca” para conteúdos que tenham a
ver com os cuidados na u�lização da água [“Não
podemos gastar a água sem necessidade…”; “Não
devemos regar plantas depois da chuvada…”].

Da análise das relações do discurso e os signiﬁcados interpessoais e da sistema�zação das ocorrências de reac�vações de objectos de discurso
iden�ﬁcou-se cinco sub�pos expressos por
formas elíp�cas nominais e através de pronomes
rela�vos e demonstra�vos, exprimindo simultaneamente cinco especiﬁcações de sujeitos envolvidos na comunicação que expressaram o “modo
de vida”, “diferentes posses”, “ac�vidade diárias e
ro�neiras” bem como “ aconselhamentos”. Em
alguns segmentos [ex.: “ (…) Cai temos machamba”; (…) Temos rios.”)], ocorre a Elipse nominal
“nós”, inferida das conjugações verbais sublinhadas, tornando-se num recurso linguís�co usado
pelo escrevente para assegurar a função discursivo-cogni�va de ac�var e/ou reac�var a memória

Ocorrem também as «Elipse Nominal “ela”» (referindo-se ao lexema “a mãe” como expressão deﬁnida
de nome usada para reac�var a memória discursiva
do interlocutor e de descrever as ac�vidades diárias
e caseiras do escrevente); a «Elipse Nominal “eu”»
inferindo a reac�vação do objectos do discurso por
meio de conjugação verbal sublinhada, mas funcionando como uma estratégia discursiva do escrevente
privilegiar a sucessão de acções de con�nuidade e
progressão textual e para evitar a redundância que
decorreria, caso se optasse pelo emprego literal do
objectos de discurso ac�vado. Salientam-se as retomadas por meio do rela�vo “que”, caracterizando
cinco funções especiﬁcadoras de ac�vidade diária
(do �po de semente; da função u�litária de

Discurso e os signiﬁcados experienciais
Neste âmbito analisou-se a forma como os
escreventes ac�varam nas suas composições os
objectos de discurso relacionando-os às suas
experiências de vida. Assim é que das 18 formas
de ac�vações de objectos de discurso, quatro
foram através de expressões deﬁnidas e Indeﬁnidas de Nomes (“ O rio que também que tem água
para eles regar as sementes…”; “ (…) Uma casa de
capim que foram ma�cada com areia…”). É curioso notar a forma como, par�ndo dos objectos de
discurso os escreventes geram as suas ideias marcadamente fundamentadas em suas próprias
experiências, acumuladas em sua L1, permi�ndo
a visualização da lógica de estruturação de seu
pensamento, produzido, no caso vertente, em
Português, sua L2.
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utensílio; do lugar e do modo, etc.,); as retomadas feitas por meio de “encapsulamento ou sumarização” são
expressas pelo uso de pronomes demonstra�vos variados, com funções de especiﬁcação diversas (de grupos
de sementes, de �pos de sementes, de plantas irrigadas, de �pos de machambas, de �pos de culturas, de
�po de plantações e de especiﬁcação de lugar).

O modo do discurso e os signiﬁcados textuais
Quanto ao “modo do discurso e os signiﬁcados textuais” observou-se predominância de textos marcadamente descri�vos, embora com recursos a certos modos de expressão ao nível da estrutura de super�cie
como comentários, argumentação. O predomínio da descrição pode ser entendido como reﬂexo de geração
de ideias par�ndo dos referentes propostos na gravura que os foram situando na cadeia de organização de
ideias com base descrição da sua funcionalidade de acordo com as suas próprias experiências de vivência
social e cultural. Portanto, a predominância de ocorrência da descrição conﬁgura o modo como a linguagem
funciona na interacção verbal par�cular na perspec�va escrita em Português, como L2, determinando grandemente os signiﬁcados textuais.

Considerações Finais
A análise dos resultados da pesquisa associada à hipótese de que as estruturas discursivo-cogni�vas da L1
dos alunos que frequentam o PAAEP2 inﬂuenciam no processamento da escrita em Português, sua L2,
permitem concluir que as estratégias de referenciação textual na L2 têm por base em considerável medida
os sistemas de conhecimento mobilizados através da L1 e que as funções discursivo- cogni�vas na L2 têm por
base, em larga medida, os sistemas de conhecimento baseado na L1. De facto, os aspectos analisados
provaram que vários aspectos de natureza discursiva e cogni�va da L1 desempenham um papel crucial em
vários momentos de processamento da escrita, especiﬁcamente na geração e organização de ideias bem
como na geração do texto conforme demonstra, por exemplo, o modelo de processamento da escrita
proposto por Wang e Wen (2002) citado por Castro (2005). Os autores defendem que a L1, no processo de
escrita em L2, é u�lizada pelos escreventes independentemente da sua proﬁciência na sua L2, uma vez que
consigo trazem os seus conhecimentos do mundo e retóricos que podem ser acessados em L1, através da
memória a longo prazo. Neste sen�do, os resultados da análise da inves�gação mostram claramente que o
conhecimento do mundo e o retórico são dominados por L1, considerando as suas próprias experiências. A
pesquisa cons�tui um contributo importante para o enriquecimento de estudos na área da Linguís�ca Aplicada em Moçambique, especiﬁcamente, no desenvolvimento da competência discursiva escrita dos alunos
do ensino básico.
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Resumo
É necessário integrar, completar a par�r da perspec�va é�ca a gestão das organizações educa�vas, de modo
a oferecer-se ao homem uma visão integral da realidade. Se pretende aprofundar a ﬁgura do gestor
educacional na tradição literária, a ﬁm de se adquirir os critérios de referência adequados para exercitar com
credibilidade, a proﬁssão do ponto de vista humanís�co. O diálogo no processo de ensino actualiza a
existência dos intervenientes na cadeia de valores da aprendizagem, torna o ensino mais sólido e profundo
na medida em que o professor e o aluno se presen�ﬁcam, se revelam um ao outro.
Palavras-chave: Aluno, Escola, É�ca, Gestão, Professor.

Abstract
It is necessary to integrate, to supplement from the ethical perspec�ve the management of educa�onal
organiza�ons, in order to oﬀer man an integral vision of reality. It is intended to deepen the ﬁgure of the
educa�onal manager in the literary tradi�on, in order to acquire the appropriate reference criteria to
exercise with credibility, the profession from the humanis�c point of view. The dialogue in the teaching
process updates the existence of the actors in the value chain of learning, makes the teaching more solid and
profound as the teacher and the student become present, reveal each other.
Keywords: Student, School, Ethic, Management, Teacher.

Introdução
A introdução da é�ca nos programas de educação é, um facto que resulta da nossa condição antropológica.
Numa sociedade intercultural como é a nossa, o ensinamento da é�ca não pode ser opcional, mas uma
exigência do novo homem que auspica fundamentar o seu percurso existencial.
Educar moralmente signiﬁca criar e desenvolver em nós a�tudes fundamentais. E por a�tudes, entende-se o
estado de ânimo resultante das sensações, desejos, sen�mentos em relação a um objecto ou com uma
situação e que inﬂui sobre a percepção do sujeito, sobre o comportamento e sobre o conjunto da vida
psíquica.
Esta reﬂexão ar�cula-se em três pontos: os processos de gestão é�ca das organizações educa�vas; natureza,
método, e iden�dade da gestão das organizações educa�vas e sua relação com a é�ca; o pensamento moderno sobre a gestão é�ca das organizações educa�vas.
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Os processos de gestão é�ca das
organizações educa�vas
O estudo da é�ca visa a busca e a criação de
novas a�tudes que permitam o desenvolvimento
harmónico da pessoa e a sua posterior integração
social. As mudanças são rápidas e acontecem em
todos os sectores e tal exige a revisão dos
padrões de referência é�ca, que no passado eram
garan�dos pelos ritos tradicionais que, obviamente já não conseguem manter sob controlo o
fenómeno da globalização.
Os acontecimentos a nível polí�co e económico
resultam sempre mais determinados por mecanismos mundiais frequentemente geridos por
interesses do sector. Nasce, assim, a exigência de
uma reﬂexão é�ca que estabeleça critérios e
valores norteadores. Sente-se a necessidade de
promover, em todos os âmbitos da vida social,
um interregno nesta
profunda tensão vivida
mundialmente, para pensar novamente no
homem, no seu valor, na sua verdade.
Falar da moral signiﬁca abordar o sen�do da vida;
a é�ca concentra a atenção humana à realidade,
à experiência, à vida, à história (VIDAL – SANTIDRIAN,1980, p.44).
A estrutura da atitude moral compreende três elementos:
motivação; referência a um âmbito concreto do compromisso humano e aspiração referencial.
A motivação intervém em todo o comportamento humano; e a psicologia das atitudes fala da
motivação como sendo o conjunto de factores que
iniciam, sustentam e dirigem uma conduta. A
referência ou âmbito concreto do compromisso
humano indica que a utilidade humana não pode
ﬁcar ao nível da intenção, pois, há-de traduzir-se
em actos, em conduta humana tanto na vida
privada como na comunitária e social. A aspiração
referencial, considera que uma ética legalista é
circunscrita ao mínimo prescrito pela lei. Da
mesma forma o dever pelo dever é superado pelo
reino dos ﬁns. A busca dos ﬁns marca toda a
conduta moral (Ibdem, 1980, p. 47).

O desenvolvimento em nós da a�tude e do sen�do moral passa pela observação, pelo estado e
imitação dos modelos que na perspec�va de
Immanuel Kant apela-se para que um tenha de
agir de modo que a máxima da sua vontade possa
servir como princípio de legislação universal. Esta
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é a melhor forma de desenvolver nos gestores escolares a a�tude moral.
Os modelos de comportamento moral têm uma
função de mo�vação, de referência e de aspiração
tendencial. As ﬁguras modelo de comportamento
moral não são apenas Socrates, Jesus Cristo, Francisco de Assis, Tomás de Aquino, mas os homens
comuns cujo comportamento se converte em norma
para nós.
Os gestores escolares por sua vez trabalham
com adolescentes e jovens, pessoas que vivem o
entusiasmo, a valentia, o heroísmo, as inspirações
inﬁnitas, o querer ser, a alegria na aceitação do
compromisso. É, portanto, a idade atenta à busca
de modelos e de fortes exigências de perfeição. O
gestor escolar é, por conseguinte, na sua acção
quotidiana uma ﬁgura moral de referência. É aqui
onde reside a sua responsabilidade social – é
responsável perante a sociedade pelo seu comportamento, é responsável perante a sociedade pelo
seu papel enquanto educador, é responsável
perante a sociedade porque a motivação de
muitas crianças, adolescentes e jovens para a
aceitação da educação formal, a aceitação de se
deixar formar para o amanhã depende, grosso
modo, do posicionamento do educador para com o
seu educando. Com a educação são comunicados
para serem assimilados alguns valores fundamentais necessários para se tornar cidadão livre,
honesto e responsável (PONTIFICIO CONSIGLIO
DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, 2004, n. 238).

Natureza, método, e iden�dade na gestão
das organizações educa�vas e sua relação
com a é�ca
O tema da iden�dade jus�ﬁca-se hoje em termos
teóricos, prá�cos e polí�cos. Em termos teóricos,
tanto nas ciências sociais como nas ciências de
educação é importante examinar quem somos, a
que grupos estamos associados, em que queremos
nos tornar (MOREIRA, 2006, p.11). A iden�dade não
se deixa afectar pelos fenómenos que hoje respondem pelo carácter cada vez mais plural das nossas
sociedades, isto é, a crescente onda das migrações e
de ﬂuxos de pessoas e grupos, o desmantelamento
de an�gos impérios, o desenvolvimento tecnológico,
o ressurgimento de traços de an�gos nacionalismos
e sua combinação com novas formas culturais
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(Ibdem, p.12). A preocupação contemporânea com a
iden�dade tem sido incorporada em propostas e
directrizes curriculares oﬁciais.

estes métodos e extrair lições dessas experiências.

As escolas são chamadas a explicitar o reconhecimento da iden�dade pessoal dos alunos, professores e
outros proﬁssionais, assim como a iden�dade de
cada unidade escolar e de seus respec�vos sistemas
de ensino (MOREIRA, p.14). Trata-se, portanto, de
reconhecer as diversidades e peculiaridades básicas
dos alunos no que se refere a género, etnia, raça,
idade, origem regional, cultura, classe social,
condições psicológicas e �sicas.

Pensamento moderno sobre a gestão
é�ca das organizações educa�vas

As iden�dades intelectuais – as iden�dades dos que
se iden�ﬁcam a si próprios como tendo responsabilidades par�culares no campo do conhecimento, são
dependentes do amplo dinamismo da cultura, da
história e da polí�ca (MAMA, p.121).
Os teóricos pós-coloniais rebap�zaram o conceito de
iden�dade, preferindo o termo subjec�vidade, ora
teorizado como sendo con�nuamente construído ao
longo de histórias e existências contextuais, dinâmicas, variegadas e mul�facetadas, num modo que
desaﬁa a noção anterior do sujeito individual, racional e universal (Ibdem, p.122).
O sistema educacional global já vem completo com as
especializações por disciplinas, formas organizacionais e procedimentos gerenciais hierarquizados,
economia polí�ca e metodologias educacionais, de
treinamento e de pesquisa, operações formais e
informais (Ivi).
As iden�dades intelectuais, como as iden�dades em
geral, não são nem uniformes nem universais. As
iden�dades intelectuais costumam ser altamente
instáveis em ambientes sociais e polí�cos, complexos
e frágeis, pois se revelam muitas vezes carentes da
segurança ins�tucional que teria talvez permi�do
instalar-se um certo grau de tranquilidade (Ibdem,
p.125).
No que concerne à iden�dade, os intelectuais têm a
responsabilidade especial de revelar e desmis�ﬁcar
as forças de dominação e opressão, bem como de
reﬂec�r cri�camente sobre as mesmas.
Seria possível e desejável inves�r fortemente nos
métodos que habilitam as pessoas a fazer diagnós�cos e resolver as crises. Deviam, portanto, ser treinados líderes e gerentes em todos os níveis, para usar

Neste ponto, discute-se o tema da é�ca e
responsabilidade social na perspec�va da
reﬂexão ﬁlosóﬁca, tendo presente as ﬁguras de
Immanuel Kant, Sören Kierkegaard, Mar�n Buber
e John Dewey.

Immanuel Kant
Immanuel Kant é o autor das três crí�cas: Crítica
da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica
do Juizo; é bastante conhecido pela sua teoria
ﬁlosóﬁca, mas é, ainda, pouco estudado como
teórico da educação. A educação para Kant é um
processo que dura a vida toda e que tem como
ﬁnalidade úl�ma a formação do homem como
sujeito moral.
Kant acredita que o ser humano não nasce moral,
se torna moral através da educação. Esta deve
começar quando a criança nasce, nesta primeira
etapa a criança necessita apenas cuidados �sicos.
Na segunda etapa surge a disciplina que ajuda a
controlar as paixões e ins�ntos. A disciplina
afasta o ser humano da selvajaria e prepara o
terreno para a cultura e para a moralidade. Para
isso necessita-se desenvolver a razão, momento
da terceira etapa que é a instrução (prioriza o
desenvolvimento racional), fundamento para o
desenvolvimento de uma sociedade civil justa,
onde reina a paz perpétua. Além de ensinar a
razão, era de importância central para ele que
fosse desenvolvido o carácter e o ensino das
máximas morais (KANT, 1995, pp.61-62).

Sören Kierkegaard
Kierkegaard é essencial para a educação por não
ser um especialista, um mestre de estrita
conﬁssão pedagógica – apesar do �tulo de
Magister ser ob�do com sua tese sobre a ironia –
mas por pensar o indivíduo pela interioridade
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Mar�n Buber
inﬁnita e não pelas esta�s�cas oferecidas na
generalidade (LIMA, 2010, p.73).
É na interioridade que ocorre a educação para o
humano, e não como uma troca de experiências
possíveis entre mestres e aprendizes. Para
Kierkegaard o homem é a não-verdade, é preciso,
portanto, recriar o homem, fazê-lo renascer para
o tornar preparado para acolher a verdade que
lhe vem de fora. Por isso o mestre é um salvador,
um redentor, aquele que determina o nascimento de um homem novo, capaz de captar no
instante a verdade (ABBAGNANO, 2003, p.12).
A educação kierkegaardiana é possivelmente
uma educação da nega�vidade, onde para que o
indivíduo possa compreender-se como tal necessita camuﬂar do meio comum, da sociedade, sua
verdadeira interioridade, a relação inﬁnita que
tem com seu próprio Eu (LIMA, p.74).
Por isso é impossível pensarmos uma educação
da subjec�vidade com vista ao desenvolvimento
humano que sugira simplesmente um aparato
técnico do conhecimento (Ibdem, p.76).
A é�ca, a virtude, a moral, o compromisso, a
alteridade e a tolerância não são determinações
que podem ser ensinadas por manuais de ensino
e cobradas em resultados esta�s�cos por avaliações sistemá�cas objec�vas, pois não actuam
nesta dimensão do humano. Estas qualidades são
dimensões existenciais que se desdobram na
interioridade e na subjec�vidade, onde o sujeito
torna-se indivíduo, e não são construídas – como
se fossem teoremas – e sim ediﬁcadas no profundo, pois exigem mais que o conhecimento técnico
e proﬁssional: exigem a acção comprome�da da
autonomia e da liberdade da existência; e tal
ediﬁcação só é possibilidade de existência como
obra do amor (Ibdem, p.95).
A verdade é o ﬁm úl�mo da educação. Não se
educa para o engano ou para a ilusão, mas sim
para que o indivíduo existente enquanto
existente seja capaz de, por sua autonomia e
liberdade, perceber em si a verdade da existência
(Ibdem, p. 96).
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A atmosfera da intensa vida social e cultural de
Viena contribuiu para tornar Buber um devoto da
literatura, da ﬁlosoﬁa, da arte e do teatro.
A ﬁlosoﬁa de Mar�n Buber assenta nas palavras princípio Eu-Tu e Eu-Isso, estes elementos
cons�tuem o acto essencial do homem, isto é, a
a�tude de encontro e de reciprocidade (BUBER,
1974, XLIV) e também dizem respeito à experiência e à u�lização. O Eu-Tu é, portanto, uma
a�tude cogni�va e o Eu-Isso é uma a�tude
ontológica.
O primeiro passo que é dado no processo de
ensino-aprendizagem é o contacto, é o encontro.
Embora isso aconteça de forma descontraída, o
professor e o aluno encontram-se primeiro como
sujeitos de relação e, segundo para efec�var o
processo de ensino e aprendizagem (Ivi).
O contacto possibilita ao professor a percepção e
o reconhecimento do aluno e também possibilita
a actualização do encontro de aprendizagem. O
propósito úl�mo do contacto professor/aluno é
compreender a maneira como cada uma das
partes se sente no seu próprio mundo interior,
autoa-ceitação, e criação de uma atmosfera de
liberdade na qual eles possam mover-se, pensar,
sen�r e ser, em qualquer circunstância de ensino
e aprendizagem (ROGERS, 2009, p.138).
O evento do diálogo no processo de ensino actualiza a existência dos intervenientes na cadeia de
valores da aprendizagem. A primazia do diálogo
na aprendizagem visa tornar o ensino mais sólido
e profundo na medida em que o professor e o
aluno se presen�ﬁcam, se revelam um ao outro.
Não bastam apenas os encontros formais no
núcleo escolar entre professor e aluno, mas é
necessário que haja o espírito de disponibilidade
para ambas partes de modo que seja patente o
reconhecimento mútuo como pessoas humanas
que possuem a mesma natureza.
Às vezes, porém, os obstáculos que acontecem
entre professor e aluno, minam o ambiente do
encontro e até certo ponto o próprio diálogo ﬁca
esvaziado de signiﬁcado. A relação entre
professor e aluno (Eu-Tu) é o princípio de tudo; é
uma esfera maior e compreende o encontro e o
contacto.
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Na perspec�va de Buber, o diálogo verdadeiro quer
seja no âmbito escolar quer seja naquele social, se
compreende nos princípios Eu-Tu, na dualidade de
interdependência. O diálogo no processo de
aprendizagem é um conjunto de a�tudes da pessoa
frente ao mundo que se concre�za por meio da palavra proferida.
De facto, o diálogo na aprendizagem é meio de comunicação e de comunhão entre professor e aluno.
Como nota Buber ʺo diálogo encerra em si a corporiﬁcação da palavra dialogalˮ (PARREIRA apud BUBER,
2016, p.119). O diálogo enquanto catalisador de
conhecimento exprime a intenção real do conteúdo
da aprendizagem, da a�tude legí�ma de um ser em
relação.
Sem dúvida, o diálogo viviﬁca o homem e nos presen�ﬁca quer seja no âmbito escolar bem como na nossa
vivência inter-humana. O diálogo no núcleo escolar é
um instrumento que nos facilita a transmissão de
conteúdos na aprendizagem. O professor e o aluno
cimentam a sua dimensão existencial.
O diálogo para que seja fru�fero no processo de
ensino e aprendizagem, é necessário que seja inclusivo, o que implica a u�lização de expressões verbais
combinadas entre si. Não basta um contacto meramente formal na sala de aula, mas é preciso que se
exprima a essência do diálogo - vida, intenção,
presença, disponibilidade e a�tudes.
É dentro do núcleo escolar onde se pode tomar parte
ac�va na ediﬁcação de um mundo capaz de transformar as mentes humanas. O diálogo é extremamente
importante porque permite ao professor bem como
ao aluno a se perceberem mutuamente na sua singularidade e assim como na sua totalidade. Cada um é
um mundo do Eu e Tu respec�vamente e ambos
concorrem para a unidade desse princípio.
O professor embora seja o facilitador do processo de
ensino e aprendizagem, a sua presença por si só é
inexistente. Isso também acontece do lado do aluno;
este por seu turno sem a presença do professor nunca
pode se efec�var a assimilação de conteúdos.
O encontro é um ir a busca do outro; oferecer-se e
receber do outro, isto é, o ir e o voltar em busca da
existência e do sen�do do ser. Um diálogo pro�cuo
leva a pessoa humana a mutualiadade de acções,

quer sejam interiores e mesmo exteriores.
Em Buber o diálogo é mais antropológico do que
podemos imaginar. A humanidade de uma
pessoa somente se manifesta numa estreita
ligação com o outro. O diálogo buberiano repousa na dimensão do inter-humano; ou seja, num
�po de relação cuja intenção é a�tude dialógica
possibilitadora do encontro entre dois seres,
relação que é comum a todos os homens por
fazerem parte da mesma essência do ser
humano.
Convém notar que em Buber existem três
elementos que concorrem para um bom diálogo
a saber: a observação, a contemplação e o tomar
conhecimento (BUBER, 1974, XLVI-XLVII). Ora,
com a observação a pessoa se dispõe de um �po
de experiência orientada a captação das caracterís�cas e disposições do objecto observado. A
contemplação envolve uma experiência que,
inicialmente ancora-se na concentração sobre os
detalhes do objecto. A contemplação é pois, uma
experiência fortuita, sem grandes obrigações.
A aquisição de conhecimento é um elemento que
nos permite perceber o homem que vive diante
dos nossos olhos. Portanto, a tomada de conhecimento amplia no homem a sua capacidade de
receber o seu semelhante e de estabelecer um
diálogo genuíno causador do encontro. O diálogo
genuíno no processo de ensino-aprendizagem é
inclusivo e nunca suprime a singularidade do
professor e do aluno, mas a íntegra e a completa.
Uma nova forma de pensar na educação passa
pelo resgate do diálogo corporiﬁcado onde as
relações pedagógicas ultrapassam a meras
situações formais de transmissão de conteúdos
conﬂuindo, deste modo, na categoria ontológica
que permite a aceitação e a conﬁrmação
ontológica dos dois polos envolvidos no processo
de ensino e aprendizagem (BUBER,1974, XLVIII).

John Dewey
John Dewey nasceu em 1859 em Burlington.
Escreveu sobre ﬁlosoﬁa e educação, além de
arte, religião, moral, teoria do conhecimento,
psicologia e polí�ca. Seu interesse pela pedagogia surgiu da observação de que a escola de seu
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tempo con�nuava, em grande parte, orientada
por valores tradicionais, e não havia incorporado
as descobertas da psicologia, nem acompanhara
os avanços polí�cos e sociais.
Inﬂuenciado pelo empirismo, Dewey criou uma
escola-laboratório ligada à universidade onde
leccionava para testar métodos pedagógicos. Ele
insis�a na necessidade de estreitar a relação
entre teoria e prá�ca (HANSEN, 2006, pp.24-25),
pois acreditava que as hipóteses teóricas só têm
sen�do no dia-a-dia. Outro ponto-chave de sua
teoria é a crença de que o conhecimento é
construído de consensos, que por sua vez
resultam de discussões colec�vas. O aprendizado
se dá quando compar�lhamos experiências, e
isso só é possível num ambiente democrá�co,
onde não haja barreiras ao intercâmbio de pensamento. Por isso, a escola deve proporcionar prá�cas conjuntas e promover situações de cooperação, em vez de lidar com as crianças de forma
isolada. Seu grande mérito foi ter sido um dos
primeiros a chamar a atenção para a capacidade
de pensar dos alunos.
Dewey acreditava que, para o sucesso do processo educa�vo, bastava um grupo de pessoas se
comunicando e trocando ideias, sen�mentos e
experiências sobre as situações prá�cas do
dia-a-dia (HANSEN, p.28). Ao mesmo tempo,
reconhecia que, à medida que as sociedades
foram ﬁcando complexas, a distância entre adultos e crianças se ampliou demais. Daí a necessidade da escola, um espaço onde as pessoas se
encontram para educar e ser educadas.
O papel dessa ins�tuição, segundo ele, é
reproduzir a comunidade em miniatura,
apresentar o mundo de um modo simpliﬁcado e
organizado e, aos poucos, conduzir as crianças ao
sen�do e à compreensão das coisas mais complexas.
Em outras palavras, o objec�vo da escola deveria
ser aquele de ensinar a criança a viver no mundo.
Aﬁnal, as crianças não estão, num dado momento, sendo preparadas para a vida e, em outro,
vivendo, pois a aprendizagem se dá quando os
alunos são colocados diante de problemas reais.
A Educação, na visão deweyana, é uma constante
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reconstrução da experiência, de forma a dar-lhe
cada vez mais sen�do e a habilitar as novas gerações
a responder aos desaﬁos da sociedade.
Educar, portanto, é mais do que reproduzir conhecimentos. É incen�var o desejo de desenvolvimento
con�nuo, preparar pessoas para transformar algo. A
experiência educa�va é, para Dewey, reﬂexiva,
resultando em novos conhecimentos. Deve seguir
alguns pontos essenciais - que o aluno esteja numa
verdadeira situação de experimentação, que haja
um problema a resolver, que ele possua os conhecimentos para agir diante da situação e que tenha a
oportunidade de testar suas ideias. Reﬂexão e acção
devem estar ligadas, são parte de um todo indivisível. Dewey acreditava que só a educação dá ao
homem a capacidade de modiﬁcar o ambiente a seu
redor (MARTIN, 2002, p. 406).
A ﬁlosoﬁa deweyana remete-nos a uma prá�ca
docente baseada na liberdade do aluno para elaborar as próprias certezas, os próprios conhecimentos,
as próprias regras morais. Isso não signiﬁca reduzir a
importância do currículo ou dos saberes do educador. Para Dewey, o professor deve apresentar os
conteúdos escolares na forma de questões ou problemas e jamais dar de antemão respostas ou
soluções prontas. Em lugar de começar com
deﬁnições ou conceitos já elaborados, deve usar
procedimentos que façam o aluno raciocinar e elaborar os próprios conceitos para depois confrontar
com o conhecimento sistema�zado (HANSEN, p. 43).
As teorias modernas da didác�ca e as bases teóricas
dos parâmetros curriculares têm inspiração nas
ideias do pedagogo de Vermont.

Conclusão
Em todo o momento temos procurado criar novas
a�tudes é�cas que permitam o desenvolvimento
harmónico da pessoa e sua posterior integração na
comunidade. O ensino da é�ca tem por objec�vo
oferecer ao homem todos os recursos necessários
para o seu desenvolvimento integral e integrado.
Esta é�ca interessa não apenas aos gestores das
organizações educa�vas no âmbito da sua excelência académica, mas a todas as pessoas chamadas a
ajustar o seu comportamento ao quadro
consuetudinário.
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A tarefa a ser cumprida primeiro no plano é�co-educa�vo há-de ser aquela da eliminação das pseudoformas
de conhecer, isto é, o conhecimento por experiência vaga e, segundo, o iden�ﬁcar-se com o conhecimento
fundado nas causas úl�mas, marcado pela con�nua inves�gação e reconhecimento da verdade.
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Resumo
O presente trabalho analisa o problema do absen�smo nas eleições autárquicas em Moçambique analisando especiﬁcamente o município da Matola, província de Maputo. O argumento central deste trabalho é de
que o absen�smo eleitoral é uma forma de ques�onamento polí�co no sen�do de se demonstrar a insa�sfação e o protesto pelo processo eleitoral per si. A maior parte das democracias representa�vas ocidentais,
e Moçambique em par�cular tem vivido nos úl�mos tempos, uma maior taxa percentual de abstenções nas
eleições. Este fenômeno é devido à transformação do modo de compreender a par�cipação polí�ca através
do voto, o que denota a falta da cultura polí�ca de eleições. Portanto, conclui-se que para se minimizar o
absen�smo eleitoral no município da Matola é preciso que se crie um ambiente ins�tucional favorável, para
que os cidadãos sintam o efeito do seu voto que lhes garante o exercício da cidadania.
Palavras-chave: Eleições, Abstenções, Democracia, Par�cipação Polí�ca.

Abstract
This work analyzes the problem of absenteeism in the municipal elec�ons in Mozambique, speciﬁcally
analyzing Matola municipality in Maputo province. The central argument of this work is that the electoral
absenteeism is a form of poli�cal ques�oning in order to demonstrate the dissa�sfac�on and protest of the
electoral process per se. Most representa�ve western democracies and Mozambique in par�cular, have
experienced in recent �mes a higher percentage of absten�on in electoral process. This phenomenon is due
to the transforma�on of the way of understanding poli�cal par�cipa�on through vo�ng, which denotes the
lack of poli�cal culture of elec�ons. Therefore, it is concluded that in order to minimize the absenteeism in
Matola municipality it is necessary to create a favorable ins�tu�onal environment, where the ci�zens will
feel the eﬀect of their vote that guarantees them the exercise of ci�zenship.
Keywords: Elec�ons, Absten�ons, Democracy, Poli�cal Par�cipa�on.

Introdução
Este trabalho tem como obje�vo analisar o problema da abstenção nas eleições autárquicas em
Moçambique, tomando como campo da análise,
o município da Matola, Província de Maputo.
Destarte, em todas as democracias representa�vas, votar cons�tui uma condi�o sine qua non
para a par�cipação polí�ca dos cidadãos, no
sen�do de que não existe nenhuma outra forma
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de par�cipação a�va na vida polí�ca que não passa
pelo voto que legi�ma a governança.
Assim sendo, as eleições livres, justas e transparentes cons�tuem até hoje um termômetro para
medir o funcionamento de um sistema polí�co
democrá�co ao nível do mundo, e não só, como
também são uma peça-chave para conferir a legi�m
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idade na formação dos governos.
Dessa forma, num sistema polí�co democrá�co votar
cons�tui per si um elemento que concorre para a
par�cipação polí�ca dos cidadãos e o absen�smo
eleitoral pode pôr em questão a própria legi�midade
democrá�ca, à medida que se veriﬁcam altos índices
percentuais de pessoas que não comparecem nas
urnas para votar, e isto revela que só uma proporção
limitada do eleitorado par�cipa de facto no processo
democrá�co.
A questão principal que norteia este trabalho é quais
são as razões que jus�ﬁcam o elevado índice do
absen�smo nas eleições autárquicas no município da
Matola? Esta questão leva a criar a hipótese segundo
a qual, o absen�smo eleitoral no município da Matola
é devido à falta da cultura polí�ca de eleições em
Moçambique.
A construção metodológica que norteia este trabalho
comporta uma simbiose de vários métodos (Qualita�vo, Monográﬁco, Histórico, Bibliográﬁco), aliando-os
ao hermenêu�co-reﬂexivo para o alcance efe�vo do
referencial teórico e histórico do problema da
abstenção eleitoral autárquica no município da
Matola.
Este trabalho está dividido em quatro partes, além
desta introdução e da conclusão. Na primeira, apresenta-se um debate teórico sobre a problemá�ca da
abstenção eleitoral e da par�cipação polí�ca na
pós-modernidade; a segunda debate sobre a problemá�ca da abstenção eleitoral autárquica em
Moçambique, analisando o caso do Município da
Matola; em seguida analisam-se as causas que
concorrem para o absen�smo eleitoral no município
da Matola e, por ﬁm apresentam-se os principais
desaﬁos das abstenções eleitorais no município da
Matola.

Abstenção Eleitoral e Par�cipação Polí�ca na
Pós-Modernidade: Um Debate da Literatura
Em ciência polí�ca, o debate sobre a abstenção eleitoral e sobre a par�cipação polí�ca é incontestavelmente muito mais amplo do que a questão da par�cipação eleitoral per si. Estudos existem sobre a problemá�ca da par�cipação polí�ca latu sensu, como é o
caso de Seymour Lipset (1960), Alessandro Pizzorno
(1975), Robert Putnam (1977), Albert Hirschman

(1985), Giovanni Sartori (1987) Wanderley Guilherme dos Santos (1989), Joseph Schumpeter
(1992), Carole Pateman (1992), Leonardo
Avritzer (1999), Phillipe Breton (2006) entre
outros.
Segundo Pasquino (1986, p. 7), a abstenção eleitoral é a “não-par�cipação no ato de votar. Pode,
no entanto, compreender a não-par�cipação em
um conjunto de a�vidades polí�cas, sendo
deﬁnida como apa�a, alienação”. Como muitas
das variáveis ligadas à par�cipação eleitoral, o
abstencionismo é de fácil avaliação quan�ta�va,
por isso é, com efeito, calculado como o percentual daqueles que, tendo direito, não se apresentam às urnas.
Na maior parte das democracias ocidentais têm
se veriﬁcado altos índices de abstenção eleitoral
nos úl�mos anos. Países mais democrá�cos
como França, EUA, Reino Unido, existem grandes
recordes de abstenção nas eleições. As eleições
presidenciais francesas de 2012, por exemplo,
apresentaram o maior índice de abstenção
(20,52%) desde 1969, percentual que parece
modesto se comparado àquele veriﬁcado no
mesmo país nas eleições para os parlamentos
francês e europeu, 44,60% e 59,37%, respec�vamente (Guirardi & Cunha, 2012). Mesmo no
Brasil em que voto é obrigatório, tem-se veriﬁcado a ocorrência de percentuais signiﬁca�vos de
abstenção, o que concorre para a percepção de
que este fenômeno não é novo na democracia.
Em conformidade com Laguna (2019), os estudos
eleitorais iden�ﬁcam tradicionalmente a
abstenção eleitoral como a ausência do exercício
do direito de sufrágio a�vo, isto é, como o não
votar em um processo eleitoral determinado.
Esta abstenção eleitoral, segundo Laguna (2019),
pode ter sua origem em uma discrepância radical
com o regime polí�co (ou inclusive, com a
democracia), em que não se deseja par�cipar de
nenhuma forma (...) ou em um convencimento
de que nada pode mudar realmente, ganhe
quem ganhar as eleições, entre os principais
mo�vos que fundamentam esta a�tude.
Portanto, o não par�cipar de forma voluntária às
urnas, Freire e Magalhães (2002) chamam de
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“abstenção polí�ca”, quer dizer, aquela que é
pra�cada por indivíduos com razoáveis níveis de
recursos (materiais e educacionais) e de integração social, que assumem a não presença no
dia do voto, como uma opção estratégica para
mostrar o seu descontentamento com o funcionamento do sistema e/ou com os par�dos. Por
conseguinte, a abstenção polí�ca é aquela que
expressa uma recusa às alterna�vas par�dárias
existentes, a determinados regimes polí�cos
e/ou a lideranças par�dárias.
A existência massiva de abstenção eleitoral em
várias democracias ao nível o mundo concorre
para a compreensão de que, os cidadãos ou estão
cansados de promessas fantasmas ou se
desinteressam da sua par�cipação, esquecendo
que este é um dos fenômenos cruciais para o
funcionamento de uma democracia tal como se
conhece.
A abstenção que se veriﬁca ao nível dos vários
países democrá�cos cons�tui um fenômeno que
leva à ilação de que ela cons�tui uma nova forma
de signiﬁcar a par�cipação polí�ca, que se veriﬁca através do silêncio.
Em conformidade com Baloi (2019, p. 168) a
par�cipação polí�ca cons�tui “um instrumento
legal onde se cedem espaços para que todos
par�cipem na inculcação da democracia, igualdade de oportunidades, rela�vamente ao sufrágio, organização de par�dos polí�cos e do seu
direito a concorrerem às eleições”.
Na sociedade moderna, par�cipar na polí�ca e
votar cons�tuem um dever cívico por excelência,
um compromisso de cada cidadão para com os
des�nos da cole�vidade. Recusar-se a essa
par�cipação é uma imoralidade polí�ca, posto
que bloqueia o único caminho autorizado para a
promoção do bem comum (Guirardi & Cunha,
2012).
Hoje em dia, a abstenção eleitoral é fruto de
vários fatores, como sejam: esvaziamento dos
par�dos polí�cos, erosão e crise dos valores da
democracia, fragilidade das ins�tuições polí�cas
e públicas, falta da legi�midade dos órgãos de
administração eleitoral, falta da cultura polí�ca,
falta de educação cívica eleitoral permanente,
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entre outros.
Em conformidade com Gaspar (1984), as
abstenções eleitorais se devem ao déﬁce de
cidadania por parte dos eleitores. Os cidadãos
em larga escala não conhecem o valor do voto e
isso condiciona a sua par�cipação nas eleições. A
aﬂuência às urnas tem a ver com a sa�sfação das
aspirações que os munícipes alimentam no
dirigente que vai ser eleito.
Na ﬁlosoﬁa do existencialismo de J.P. Sartre
(2001), aﬁrma-se que não escolher também é
uma escolha. Neste sen�do pode-se inferir que a
abstenção é também uma opção eleitoral, desde
que seja fundamentada na livre vontade, na
informação e no conhecimento. A mudança
polí�ca dos cidadãos ainda é incipiente, o que
pode cons�tuir um sinal não só de progresso
polí�co, como também do amadurecimento
democrá�co.
Em conformidade com Guirardi & Cunha (2012)
as primeiras décadas do século XXI sugerem que
a percepção do voto e da par�cipação polí�ca
como um direito, um privilégio conquistado e
que garante a cidadania, vai dando lugar a uma
ideia de que votar e par�cipar na polí�ca são um
dever, um ônus que foi imposto por outrem.
Abstenção Eleitoral Autárquica em Moçambique:
Uma Análise a par�r do Município da Matola
O processo de democra�zação em Moçambique
abriu portas para a elevação da cidade da Matola ao
estatuto de município. Segundo Mazula et al (1995),
a criação de municípios em Moçambique foi
fundamentada na Cons�tuição da República de
Moçambique de 1990 e da Lei nº 2/97, de 18 de
fevereiro, que criou o quadro jurídico para a criação
das autarquias locais.
Em conformidade com Baloi (2019, p. 157), a
instituição das autarquias locais em Moçambique tinha como
intuitos: criar um bem-estar e melhorar a renda e a qualidade
de vida dos cidadãos, o que se efetivou através do desenvolvimento econômico local; prestação de melhores serviços em
cada comunidade, que isto dependeria dos recursos gerados e
disponíveis nas respetivas comunidades, e desenvolver os
serviços urbanos em relação direta com o aumento de receitas autárquicas, pelo que a prioridade seria dada à área do
desenvolvimento local nas autarquias.
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O município funciona como um pequeno Estado dentro de um grande Estado. É no município que o respec�vo eleitorado inicia o exercício da democracia e dos direitos e deveres de cada munícipe, escolhendo quem
vai governar a autarquia. O poder polí�co municipal consiste numa ação governa�va municipal adequada e
desejada por todos os munícipes.
A cidade da Matola localiza-se na província de Maputo, a sul de Moçambique. Segundo Coelho (2004), o
nome Matola provém da presença dos Matsolos, um povo de origem Bantu que devido ao processo
migratório e da busca de melhores condições de vida se ﬁxou naquele lugar, entre os séculos II e IV d.C. A
etnicidade na�va desta região é a dos marongas pertencentes ao grupo dos Tsongas, e a língua mais falada
é chiTsonga, seguido pela língua portuguesa.
A autarquia da Matola é dirigida desde 1998 por um Conselho Municipal, Órgão Execu�vo cons�tuído por
um presidente eleito por voto direto e secreto para um mandato de cinco anos. As eleições autárquicas têm
como obje�vo fundamental aproximar o poder polí�co e administra�vo junto às populações e consolidar a
par�cipação efe�va dos munícipes na vida pública e autárquica.
De acordo com o STAE (1998), as primeiras eleições autárquicas, realizadas a 30 de junho de 1998, na
Matola, foram vencidas pela Frelimo2. O primeiro presidente do Conselho Municipal da Matola foi Carlos
Almerindo Filipe Tembe. Estas Eleições Autárquicas foram caracterizadas por um nível de abstenção eleitoral
em 88,4%.
As segundas eleições autárquicas foram realizadas no dia 19 de novembro de 2003, onde veio a ser reeleito,
o então presidente do município, Carlos Almerindo Filipe Tembe, com uma média de abstenção de 79,4%
(STAE, 2003). Este segundo mandato não terminou tendo durado até o dia 20 de dezembro de 2007 por
falecimento súbito do então edil desta autarquia. Foi subs�tuído interinamente pela presidente da Assembleia Municipal, Maria Vicente, até 10 de janeiro de 2008.
As terceiras eleições autárquicas na Matola foram realizadas no dia 19 de novembro de 2008, tendo sido
ganhas pela Frelimo e o presidente eleito foi Arão Nhancale com um nível de abstenção de 59,5% (STAE,
2008). No dia 15 de maio de 2013 invocando razões pessoais, Arão Nhancale renunciou ao cargo, sendo
subs�tuído interinamente por António Matlhava, o então presidente da Assembleia Municipal.
Nas quartas eleições autárquicas de 20 de novembro de 2013 foi eleito Calisto Cossa, pertencente ao par�do
Frelimo, como presidente do Conselho Municipal da Matola, com um nível de abstenção de 79,38% (STAE,
2013).
As úl�mas eleições autárquicas no município da Matola realizaram-se no dia 10 de outubro de 2018, tendo
sido reeleito, o então presidente do município, Calisto Cossa, com uma média de abstenção de 40,84% (STAE,
2018), considerada a mais baixa de todos os tempos.
Apesar de as eleições visarem uma par�cipação a�va dos munícipes na vida polí�ca, no município da
Matola, a par�cipação eleitoral dos munícipes ainda não é sa�sfatória devido a níveis ascendentes de
abstenções eleitorais, como alude a tabela e o gráﬁco abaixo.
Tabela 1: Nível de Absen�smo Eleitoral nas eleições autárquicas da Matola
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INSCRITOS

VOTANTES

ABSTENÇÃO

ANO
%

%

%

1998

195.274

100

22.597

11.6

172.677

88.4

2003

263.200

100

54.276

20.6

208.924

79.4

2008

323.412

100

131.028

40.5

192.384

59.5

2013

263.200

100

54.276

20.62

208.924

79.38

2018

503.459

100

297.889

59.17

205.570

40.83

Fonte: Dados do STAE3 (1998; 2003; 2008; 2013; 2018) com adaptações do autor.

Figura 1: Nível de absen�smo Eleitoral nas eleições autárquicas na Matola
Fonte: Dados do STAE (1998; 2003; 2008; 2013; 2018) com adaptações do autor.
No geral, não existe consensos sobre os fatores
das abstenções eleitorais na autarquia da Matola
e numa pesquisa mais profunda e em conformidade com os dados da tabela e do gráﬁco acima,
pode-se aﬁrmar que as razões que concorrem
para que os munícipes se abstenham na escolha
dos seus representantes podem ser inúmeras.
Segundo Ramos (2009), estes comportamentos
do absen�smo eleitoral são frutos dos estados de
consciência e a�tudes polí�cas, que se manifestam de forma individual em cada período das
eleições autárquicas.
Atualmente em vários contextos de convivência
social, são evidentes pronunciamentos de que a
polí�ca não presta e não vale apenas votar
porque, os polí�cos desta autarquia só sabem
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prometer e quando são eleitos viram de costas para
o povo, passando a encher os seus bolsos e a venerar
os seus par�dos polí�cos. Ao longo dos sucessivos
processos eleitorais desde 1998 até 2018 período da
análise, foi se manifestando um alto índice de
abstenções em todas as eleições.
Entende-se que o problema das abstenções eleitorais em Moçambique, cons�tuí um desaﬁo para
todos os atores polí�cos. Em conformidade com
Ngoenha (2004), a democracia é um sistema de
governo que resulta da livre escolha dos governantes, através da vontade da maioria por via do
voto. As eleições são o caminho da liberdade concreta dos povos, mesmo que restem ainda por descobrir ou mesmo inventar novos mecanismos de
par�cipação popular.
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O distanciamento dos eleitores às urnas resulta da
falta de entusiasmo dos munícipes, da perda de
liberdade polí�ca e da falta de alterna�vas polí�cas.
Estes fatores consubstanciam-se no que Fukuyama
(1992), considerou de esvaziamento do organismo
polí�co caracterizado pelo individualismo, o principal
responsável pela corrosão da democracia. Por sua
vez, as novas tecnologias colocam em risco as formas
de sociabilidade ao promoverem o individualismo
exagerado, diminuindo o convívio social e por sua vez
a par�cipação polí�ca.
Segundo a Conferência Episcopal de Moçambique
(2018), as abstenções nas eleições autárquicas são
derivadas pela falta de conﬁança dos munícipes
quanto à governação da autarquia. A indiferença
eleitoral dos munícipes é resultado também da falta
do poder ins�tucional diante dos problemas generalizados de corrupção, das fraudes eleitorais, da
intolerância polí�ca e do desrespeito pelos direitos
fundamentais da democracia, gerados pela suspeição
e descrédito quanto à governação autárquica, comprometendo deste modo a aﬂuência dos eleitores às
urnas.
Contudo, entende-se que o abismo entre os governantes da autarquia e os munícipes em geral tende a
aumentar. Existe uma crise de representação na
governação da autarquia da Matola. Os governantes
não representam aqueles por quem foram eleitos.
Portanto, a governação autárquica exige daqueles
que foram eleitos, uma vontade séria de servir os
interesses reais das populações do município.

Causas do absen�smo eleitoral no município da
Matola
A primeira causa que concorre para o absen�smo
eleitoral no Município a Matola é a Fragilidade das
Ins�tuições Polí�cas e Públicas. Na perspec�va de
Tollenaere (2002), o absen�smo eleitoral tem inﬂuência direta sobre os par�dos polí�cos e nos seus
candidatos à edilidade da autarquia. A fragilidade dos
par�dos polí�cos em assumir o papel de mobilização
polí�ca do eleitorado na autarquia traz crescentes
níveis das abstenções eleitorais, que se conﬁguram
nos valores, nos interesses polí�cos, na a�tude
dominante dos cidadãos e nas caracterís�cas dos

par�dos polí�cos. Esta fragilidade ins�tucional
dos par�dos polí�cos resulta em parte, do desenvolvimento das capacidades humanas dos autarcas da Matola que não é acompanhado pela
inovação cria�va dos par�dos.
Carlos Serra (1999) considera que o grande
desaﬁo das ins�tuições polí�cas é encontrar
formas e estratégias sociopolí�cas que permitam
levar de novo o cidadão a interessar-se pela
polí�ca. É preciso que as condições ins�tucionais
favoreçam o exercício da cidadania e sintam que
o seu voto tem algum efeito. Geralmente, estas
ins�tuições são pouco democrá�cas devido à sua
sobrevivência com escassos recursos e com
polí�cos inexperientes e pouco interessados pela
democracia. Muitas ins�tuições polí�cas são
ﬁnanciadas pelo estrangeiro e sem força para
intervir sobre os assuntos candentes que
apoquentam a população moçambicana.
As ins�tuições polí�cas em geral são conhecidas
por não responderem às reais necessidades dos
munícipes eleitores. Daí que votar tornou-se
desnecessário para os cidadãos. Para além da
limitada mo�vação de par�cipação eleitoral do
cidadão devido à falta de conﬁança com a polí�ca, no incumprimento dos manifestos eleitorais e
da sa�sfação das necessidades básicas dos
cidadãos. Os munícipes da autarquia da Matola
percepcionam o ato eleitoral como inú�l e preferem não par�cipar nas eleições.
O segundo vetor que faz com que os eleitores se
abstenham de irem às urnas, é a falta da legi�midade dos órgãos da administração eleitoral. Em
conformidade com Mimbire (2018), quando o
processo eleitoral é marcado por grande
abstenção eleitoral os eleitos têm déﬁce de legi�midade, ainda que conforme os ditames da legalidade exerçam o poder. Quando as eleições
geram corruptos na governação, a população se
abstém de votar.
Deste modo, entre os mecanismos democrá�cos,
o diálogo polí�co, a accountability e a answerbility são fundamentais para governação democrá�ca. A abstenção eleitoral expressa inúmeros
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fatores que poderão colocar em risco a legi�midade da democracia, e da elite governante na
medida em que só uma parte do eleitorado
par�cipa nas eleições.
O crescente descrédito no trabalho dos órgãos
eleitorais cinge-se nos seus �tulares, não raras
vezes manifestam estar ao serviço dos seus par�dos polí�cos, esquecendo deste modo que
qualquer gesto de par�darização dos órgãos
eleitorais e suas a�vidades é mo�vo para que as
pessoas deixem de acreditar no seu trabalho.
Este descrédito pelos órgãos eleitorais devido ao
seu posicionamento par�dário tem sido caracterizado por não-aceitação dos resultados eleitorais,
a�tude que acaba manchando o abnegado e
glorioso trabalho desenvolvido por centenas de
proﬁssionais honestos e frustra milhões de
munícipes que depositam as suas esperanças
nestas ins�tuições públicas.
De acordo com a Conferência Episcopal de
Moçambique (2018), os órgãos eleitorais não
devem ceder ao favori�smo par�dário nas suas
a�vidades nem se deixem corromper, por mais
exaltantes que sejam as suas promessas, porque
a causa do bem comum é sempre maior do que
qualquer �po de compromisso individual. Nos
termos da lei orgânica, os órgãos eleitorais
devem ser cons�tuídos por pessoas poli�camente isentas de qualquer tendência ideológica
par�dária. A transparência e legalidade, a
responsabilidade e hones�dade dos órgãos eleitorais irão consubstanciar a consolidação da
democracia a�va e par�cipa�va dos munícipes
em atos eleitorais.
A terceira causa do absen�smo eleitoral é a falta
da cultura polí�ca de eleições. A ideia da cultura
polí�ca neste estudo das abstenções eleitorais
prende-se ao facto de estar estritamente ligada
às transformações e fusões socioculturais na
autarquia. Entende-se que esta situação de certo
modo inﬂuencia no comportamento eleitoral dos
munícipes. Segundo Ramos (2009), a cultura
polí�ca tem como pressupostos, os processos
mentais e comunicacionais inerentes a cada
indivíduo e em cada sociedade, a qual se encon-
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tra integrado em redes relacionais que suportam
a sua realização como ser humano. O comportamento eleitoral deve funcionar como um tecido
social vivo que se dinamiza e se reconstrói a cada
momento eleitoral.
Desta maneira, o conceito de “cultura polí�ca”,
aparece como fator de análise para compreender
o papel da socialização polí�ca dos munícipes.
Contudo, a cultura polí�ca é um conjunto de
formas adquiridas de comportamento de um
grupo de indivíduos, unidos por uma tradição
comum, que transmite aos seus ﬁlhos e, em
parte, aos imigrantes adultos que vem incorporar
a este grupo.
A quarta causa que concorre ao absen�smo eleitoral é a falta da educação cívica eleitoral permanente. A educação cívica nas eleições joga um
papel importante para o conhecimento e uso das
oportunidades para o desenvolvimento da sua
personalidade, para o alcance do bem-estar
enquanto munícipe e para o gozo dos seus direitos cívicos. A Educação à polí�ca cons�tui um dos
aspectos fundamentais para se analisar a
temá�ca das abstenções eleitorais nas eleições
autárquicas.
A educação cívica polí�ca deve garan�r que os
eleitores saibam organizar-se para iden�ﬁcar
corretamente as suas reais necessidades e
possam expô-las aos polí�cos que queiram obter
os seus votos. Também aos polí�cos é necessário
a educação cívica para que saibam escutar os
munícipes com obje�vo de conhecer os anseios
dos mesmos para inseri-los nos seus programas
de governação. Assim urge a necessidade de
incluir nas escolas o programa de educação e
par�cipação cívico-polí�ca.
Segundo Brito (2003), votar é um dever de todos,
por isso nenhum cidadão deveria se abster de
votar nas eleições autárquicas, porque no fundo
votar é governar. É preciso acreditar na polí�ca,
na par�cipação a�va e no valor do voto. O voto é
uma expressão viva do comportamento eleitoral,
o qual contém em si uma força para desencadear
ações de escolha que podem envolver uma iden
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�ﬁcação ideológica par�dária, pessoal e cultural.
Os munícipes da autarquia da Matola precisam da
educação cívica para fazer com maior clareza as suas
escolhas eleitorais e contribuir inteligentemente para
a consolidação da democracia. A educação polí�ca
eleitoral é um processo fundamental para democra�zação social e contribui grandemente para minimizar as abstenções eleitorais ou indiferença polí�ca.
Grande parte da população moçambicana não tem
interesse na polí�ca, não par�cipa em eleições e
também não se enga¬ja poli�camente, em parte, por
desconhecimento deste direito de votar.
Que Desaﬁos para as Abstenções Eleitorais no
Município da Matola?
Para o funcionamento pleno da democracia em
qualquer contexto social é preciso que exista a
tolerância mútua e a reserva ins�tucional. “A tolerância mútua é reconhecer que os rivais, caso joguem
pelas regras ins�tucionais, têm o mesmo direito de
exis�r, compe�r pelo poder e governar. A reserva
ins�tucional signiﬁca evitar as ações que, embora
respeitem a letra da lei, violem claramente o seu
espírito” (Levitsky & Zibla�, 2017, p. 8).
Para Mazula et al (1995), a democracia dá-se pela
passagem do estágio de desconﬁança radical à conﬁança básica. Os requisitos para que esta democracia
se manifeste são essencialmente a presença de uma
sociedade emancipada, onde se cul�va o método do
diálogo e par�cipação polí�ca efe�va dos cidadãos
nas eleições. A emergência da democracia mul�par�dária em qualquer sociedade é facilitada pelo “alto
nível de bem-estar socioeconômico, ausência de
desigualdades sociais perante as oportunidades, alto
grau de pluralismo social e uma cultura polí�ca caracterizada pelo compromisso e tolerância pela diversidade” (Schumpeter, 1992, p. 193).
Uma democracia efe�va em Moçambique só é possível mediante uma reconciliação assente na realização
da justa e real promoção do bem comum, do desenvolvimento integral da pessoa humana, do reconhecimento da sua dignidade e do respeito pelos seus direitos e liberdades fundamentais. Com o tempo, estes
princípios fundamentais da democracia foram

aparentes porque o que se vive é a indiferença,
apa�a e falta de conﬁança com a polí�ca.
Depois de muitos
desenganos e desilusões, muitos moçambicanos, infelizmente ganharam uma aversão a tudo o que é política,
considerando-a uma atividade desonesta, praticada por
aqueles que estão no poder com o ﬁm de enganar o povo e
de realizar os seus interesses pessoais ou de grupo. Os que
assim pensam, renunciaram já ao próprio direito (e dever)
de participar no exercício da seleção daqueles a quem é
conﬁada, por um determinado período de tempo, a governação e administração da coisa pública, de modo a
alcançarmos o bem comum, acessível a todos os
moçambicanos.
(CONFERÊNCIA
EPISCOPAL
DE
MOÇAMBIQUE, 2018, p. 8).

Portanto, segundo a Conferência Episcopal de
Moçambique (2018), cons�tui desaﬁo de todo o
cidadão a responsabilidade de corrigir o percurso
histórico da democracia moçambicana. Os
munícipes da autarquia da Matola necessitam
duma par�cular lucidez e clareza para que
através dos manifestos eleitorais e ideologias
polí�cas possam determinar o caminho polí�co
certo capaz de garan�r a realização das eleições
livres, justas e transparentes, como real
promoção do bem comum.
As abstenções nas eleições autárquicas da
Matola mostram que as expecta�vas dos
cidadãos perante a democracia mul�par�dária
não estão a ser sa�sfeitas, para além das circunstâncias históricas da democracia determinada
pela reconciliação e consolidação da paz. Este
comportamento absen�sta deve ser enquadrado
especialmente no contexto da insa�sfação das
necessidades básicas dos munícipes e promessas
embustes.
Silva (2015), considera que em Moçambique não
existe transparência eleitoral e não existem
também incen�vos ou facilidade para as pessoas
votar, porque este processo tem sido caracterizado por uma penumbra que é vislumbrado pelas
sucessivas falhas técnicas no recenseamento dos
eleitores, fraudes no apuramento e processamento dos resultados e enganos na requaliﬁcação de votos nulos, favorecendo desta feita ao
governo do dia.
Cons�tui deveras desaﬁo das abstenções eleito
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rais no município da Matola, o conhecimento dos
eleitores falecidos depois do recenseamento, e os
que por diversas razões, mudaram das suas
residências habituais (Ramos, 2009).
Outro desaﬁo incide exatamente na distância e
na fragilidade da ligação dos eleitos com os
eleitores. De alguma maneira, a reivindicação dos
cidadãos sobre integração social, proﬁssional,
comunitária e religiosa cons�tui outro aspeto
importante explica�vo da abstenção. O voto
permite uma ligação direta dos eleitores com os
eleitos.
Para minimizar as abstenções eleitorais na autarquia da Matola é necessário que os candidatos à
direção do município conheçam os reais problemas polí�cos, sociais e econômicos do município.
Devem saber explicar com hones�dade e sinceridade de forma obje�va como irão resolver os
problemas reais da sociedade. Precisam manifestar a vontade real de servir aos munícipes e não
ser ambiciosos do poder e da riqueza e interessarem-se pela solução dos problemas reais e das
necessidades básicas dos munícipes.
Para Dahl (2000), a democracia é um sistema
polí�co que oferece oportunidades cons�tucionais e permite que um maior número possível da
população par�cipe nas principais decisões mediante uma escolha entre várias alterna�vas. As
eleições são a expressão da cidadania dos munícipes, onde através do voto os munícipes delegam
os seus poderes àqueles que vão governar autarquia.
Portanto, a democracia é por inerência um sistema de direitos, que são entre os pilares essenciais
de um processo democrá�co de governo. Esses
direitos devem-se consubstanciar na par�cipação
efe�va dos cidadãos na vida polí�ca. Os direitos
devem ser impostos efe�vamente à disposição
dos munícipes e as promessas devem-se traduzir
em ações concretas para sa�sfação das necessidades básicas dos cidadãos.
As abstenções eleitorais na autarquia da Matola
são sucedâneas duma total crise de democracia
caracterizada pela ausência silenciosa dos munícipes às urnas. Este desinteresse dos munícipes
pelas eleições coloca a seguinte constatação: os
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munícipes colocam em frente a sa�sfação das
necessidades básicas como condição de votar.

Considerações Finais
Este trabalho buscou analisar a problemá�ca sobre a
abstenção nas eleições autárquicas em Moçambique, considerando o município da Matola, como
foco de análise e denotou-se que a democracia
moçambicana ainda é um projeto em construção, e
deve ser consolidado a cada período eleitoral
através das eleições livres, justas e transparentes.
Destarte, as eleições aparecem no cenário polí�co
moçambicano como um instrumento para legi�mar
a democracia mul�par�dária advinda dos Acordos
Gerais de Paz de Roma de 1992 e também são
consideradas como a voz dos cidadãos, onde ele
par�cipa na vida polí�ca através da escolha de lideranças e representantes polí�cos, único meio para
garan�r a paz efe�va, a reconciliação nacional e
estabilidade sociopolí�ca.
Esta pesquisa mostrou que os mo�vos que concorrem para o absen�smo eleitoral no município da
Matola estão relacionados, entre muitos fatores,
com a falta da legi�midade e transparência dos
órgãos da administração eleitoral; com a fragilidade
das ins�tuições polí�cas e públicas; com a falta da
cultura polí�ca de eleições e deveras com a falta da
educação cívica eleitoral permanente.
No geral, o absen�smo eleitoral que se vive na autarquia da Matola e não só, mas também ao nível do
país e do mundo é devido à fragilidade dos órgãos de
gestão eleitoral que são repletos de diﬁculdades
sistémicas e ins�tucionais, que tornam o ato eleitoral extremamente ineﬁcaz. Portanto, as abstenções
eleitorais são mo�vadas pelas sucessivas fraudes e
violências durante as campanhas eleitorais, e
também pela falta de administração inclusiva na
gestão autárquica.
Por conseguinte, como uma medida minimizadora
do absen�smo eleitoral no município da Matola é
preciso que os candidatos à gestão municipal cumpram com o prome�do no seu manifesto eleitoral;
que conheçam os reais problemas polí�cos, sociais e
econômicos do município, e que manifestem acima
de tudo, uma real vontade de servir aos munícipes,
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criando soluções para os problemas reais dos eleitores.
Ademais, é preciso criar nos cidadãos, uma cultura polí�ca de eleições, quer dizer, criar condições ins�tucionais que favoreçam para o exercício da cidadania e que o autarca sinta que o seu voto tem algum efeito na
governança. Este elemento pode minimizar de certa forma o absen�smo eleitoral que se tem veriﬁcado no
município da Matola e ao nível do país.
Com este trabalho �ra-se a ilação de que o absen�smo eleitoral pode ser uma forma de ques�onamento
polí�co, no sen�do de se demonstrar tanto a insa�sfação como o protesto de que os governantes não estão
a cumprir com o que prometeram. Contudo, o absen�smo eleitoral per si não é um elemento qualiﬁcador da
desligi�mização do poder estruturador da democracia que se preze representa�va, salvo existência de
outras formas de ques�onamento polí�co.

Notas de Fim
2 Frente de Libertação de Moçambique, que é o par�do no poder, foi fundado em 1962 na Tanzânia por
Eduardo Mondlane, como um movimento revolucionário. Este movimento revolucionário uniu vários movimentos de cariz nacionalista e liderou a luta de libertação de Moçambique, contra o colonialismo Português.
Com a proclamação da Independência Nacional a 25 de junho de 1975 encabeçou a liderança do governo de
transição e dos governos seguintes, transformando-se em par�do polí�co em 1977.
3 Secretariado Técnico de Administração Eleitoral.
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TRÊS DESCONFORTOS INTELECTUAIS: TRÊS OPORTUNIDADES
PARA A ERGOLOGIA?
Reﬂexão sobre a Fragilidade das Ins�tuições, a Necessidade de Reinvenção da
Filosoﬁa e o Lugar dos Saberes Académicos
(Ruﬁno F. Adriano)
Doutor em Filosoﬁa pela Université d’Aix-Marseille 1-France

Resumo
Volvidos mais de cinquenta anos de independências, dos países africanos, a consolidação das nações não
passa de uma miragem, com índices de crescimento económico cada vez mais baixos, longe de se reﬂec�rem na vida das populações, facto acrescido pelo fenómeno da corrupção que ganha dimensões cada vez
maiores.
A Filosoﬁa, a Medicina e o Direito con�nuam a ser ensinados, pra�camente, de forma clássica e tornam-se
quase inﬂexíveis às cosmovisões e às ontologias próprias das culturas. Enﬁm, os saberes produzidos nas
academias africanas estão longe de ser resposta aos problemas de vida dos próprios africanos, facto acrescido pela dissociação quase completa entre as prá�cas dos académicos e dos fazedores das polí�cas públicas.
A presente intervenção visa, por isso, encontrar respostas às questões sobre o desenvolvimento nos países
ditos do ‘‘terceiro mundo’’; um desenvolvimento traduzido como melhoria de vida das populações.
Para o alcance deste objec�vo maior, reﬂecte-se sobre a perspec�va ergológica; ou seja, em que medida é
possível implementar acções sub�s de intervenção e valorização do trabalho. Pois, trata-se de inverter a
pirâmide, no sen�do de inculcar um desenvolvimento sempre a par�r das reais necessidades e prá�cas dos
visados. Aliás, esta é a proposta compacta na descrição do Centro de Inves�gação de Ergologia e Desenvolvimento, agremiação juridicamente reconhecida, que, desde o ano de 2007, em Maputo, tem reunido
académicos diversos para debates com vista a encontrar sugestões de alterna�vas, para que o desenvolvimento não se pense como simples incremento de infra-estruturas. Mas, sobretudo, que ele seja a própria
emancipação (das pessoas).
Igualmente, ques�ona-se o ensino e a prá�ca da ﬁlosoﬁa, uma vez que a convicção é que a ﬁlosoﬁa africana
joga, paralelamente com a perspec�va ergológica, um papel bastante determinante, pois, da valorização
das pessoas e suas circunstâncias vem o respeito e a atenção pela diferença, mesmo na óp�ca de Jacques
Derrida.
Finalmente, ques�ona-se a ﬂexibilização do ensino para que ele responda às preocupações da época actual;
igualmente, problema�za o alcance dos conceitos da ergologia sobre os saberes constituídos, por um lado,
e os saberes investidos, por outro, como instrumento metodológico para o ‘‘aproveitamento’’ dos saberes
produzidos nas academias.
Espera-se, desta formar, contribuir para uma abordagem inovadora do desenvolvimento, no qual os
académicos se tornam parte integrante e actuante.
Palavras-chave: ergologia, ins�tuições, desenvolvimento, ﬁlosoﬁa, saberes.
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Introdução
O método ﬁlosóﬁco de indagação permanente à realidade que circunda o homem, longe de ser um certo
�po de cep�cismo, é virtuosamente a força motriz que anima e alimenta o desejo humano mais profundo
de busca do conhecimento.
Com efeito, a história da ﬁlosoﬁa denota ser um rico mosaico donde emana o saber humano que se diversiﬁca e se desenvolve nas academias, pois, as ciências (todas) são a manifestação prá�ca do espírito ﬁlosóﬁco
de insa�sfação diante dos dados do real e busca permanente do saber, para que o homem nunca seja dominado pelo meio que o rodeia.
A presente intervenção assenta neste pressuposto. Pois, ao propor o ques�onamento da fragilidade das
ins�tuições, a prá�ca da própria ﬁlosoﬁa e o espaço dos saberes académicos, pretende encontrar os fundamentos da abordagem ergológica, julgada per�nente para o mundo em que vivemos.

Da fragilidade das ins�tuições
Os contextos de reﬂexão sobre as ins�tuições,
como é óbvio, variam. E vale dizer, igualmente,
que a categorização frágil ou forte depende dum
posicionamento relativamente pertinente, para
parafrasear Yves Schwartz. Mas, apesar das
par�cularidades, o certo é que as ins�tuições são
espaços de manifestação de poder. É, pois, nesta
caracterís�ca das ins�tuições que interessa
concentrar a nossa atenção quando pensamos
nas ins�tuições (entenda-se ‘‘polí�cas’’) africanas
que, apesar de estarem lá, não conseguem
realizar eﬁcazmente os propósitos para os quais
foram criadas. Severino Ngoenha, ﬁlósofo
moçambicano, reﬂec�ndo a este respeito,
escreve o livro ‘‘Resistir a Abadon’’, como quem
diz que as nações africanas estão numa encruzilhada de ‘‘convivência’’ permanente com atrocidades, guerras, genocídios, corrupção…isto é,
‘‘convivência’’ com uma espécie de demónio
eterno (Cf. Ngoenha, S.E., 2017: 24-25).
E Ngoenha não é um ﬁlósofo isolado. Odera
Oruka, Kwasi Weredu, Kwame Gyekye, entre
outros, têm se revelado verdadeiros guerreiros
para a aparição e ascensão duma outra Áfriaca;
isto é, uma África que não seja apenas fruto de
presenças coloniais e neocoloniais, portanto uma
África focalizada na autonomia e autodeterminada.
O projecto do Queniano O.Oruka, conhecido
como ‘‘sage philosophy’’, é um apelo à praxis
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ﬁlosóﬁca quem, no contexto africano, deve, impera�vamente, incluir os saberes locais das comunidades. Na preocupação comum do bom funcionamento das ins�tuições, a ﬁlosoﬁa deve ser um
suporte; ela deve ‘‘contribuir para a melhoria da vida
das pessoas…os ﬁlósofos têm de aplicar o resultado
de seus pensamentos ao bem-estar de suas comunidades’’ (Menes & Gomes:2013: 9).
Kwasi Weredu, na mesma senda intervencionista,
advoga a necessidade da construção duma iden�dade africana capaz de contribuir para que as ins�tuições (e a vida, em geral) tenham uma iden�dade
especíﬁca. Ele apela à elaboração e realização de
estudos par�culares (‘‘particularistic studies’’), que
ganham forma e exigência a par�r de seus próprios
tópicos, quais sejam: ‘‘The Yoruba Conception of a
Person; The Chewa Notion of the Afterlife; The Akan
Conception of God; The Nuer Notion of Spirit; The
Zulu Conception of Morality; and so on” (Weredu;
1998: 23). Portanto, a ideia subjacente sendo que,
uma vez que os grupos étnicos diversos demonstram
muitos conhecimentos de organização socioins�tucional, nos quais encontramos valores conexos
como os da Pessoa, da noção da vida do Além, da
concepção de Deus, do Espírito e da Moralidade, a
função da ﬁlosoﬁa africa é de resgatar, através de
estudos aprofundados, essas concepções que,
durante séculos orientaram o funcionamento das
sociedades africanas.
Esta busca do ‘‘passado glorioso’’ da África parece
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ser o denominador comum de quase todos os apologistas da Filosoﬁa Africana quer destaquem ou não o
bom funcionamento das ins�tuições como ﬁnalidade
de suas abordagens, como notamos na antologia de
ganense Kwame Gyekye, mais concretamente em
‘‘Tradition and modernity’’ e ‘‘African cultural values’’.
Ora, o ‘‘conﬂito’’ de modelos de exercício de poder
(pelo menos, o rela�vo às bases desses modelos), que
afecta directamente o funcionamento das nossas
ins�tuições, parece ser uma luta que está longe de
chegar a tréguas. Isto porque, até então, as ins�tuições (principalmente, as africanas) têm se focalizado
mais na unidade política e económica, negligenciando
pra�camente a dimensão cultural da consolidação
das nações (cfr.Adriano:2012:198). Com efeito, tão
forte é esta dimensão cultural das ins�tuições que
notamos que as fronteiras polí�co-administra�vas
dos países (africanos) não coincidem forçosamente
com as culturais, de tal forma que a maioria dos
países comunga, quase sempre, semelhantes prá�cas
culturais e não necessariamente as polí�co-económicas.
A simples padronização dum modo de vida pelas ins�tuições, não implica um correcto funcionamento das
mesmas, pois as pessoas iden�ﬁcam-se mais com as
suas formas de ver a vida; e ignorar este facto é
fragilizar as próprias ins�tuições.
É, pois, indispensável nesta óp�ca convocar o pensamento de M. Foucault, pois, ele faz entender que é
sempre indispensável ‘‘uma análise global das
relações de poder, pensando as redes de aliança e de
apoio que não se reduzem à descrição de um mundo
interno à ins�tuição’’ (Lemos et alii.; 2013:101).
Porque, na maioria das vezes, julga-se suﬁciente
implementar-se o rigor de leis de funcionamento
ins�tucional e negligenciam-se as vivências reais dos
sujeitos concretos envolvidos. A disciplina sobre o
corpo, que as intuições impõem é um �po de poder
que, em si, não deve eliminar a consciência de
existência doutros poderes; um factor determinante
para o elogio da diﬀérence, por exemplo, entre o
corpo social, corpo polí�co e como temos vindo a
insis�r, sem nos esquecermos do corpo cultural
(cfr.Adriano:2012:222-223).
A par�r do exposto até aqui, notamos uma sub�l

entrada da perspec�va ergológica, pelo menos
por duas razoes fundamentais: em primeiro
lugar, porque o vasto património do pensamento,
que apelidamos ‘‘ﬁlosoﬁa africana’’ é uma reivindicação secular de apropriação e legitimação
dum modo singular de vida, a par�r das cosmologias, ontologias e axiologias especíﬁcas; com a
compreensão de que, mesmo não se reivindicado um isolamento para com o resto do mundo
(facto até impossível), apela-se ao multiculturalismo. Pois, as ins�tuições, quaisquer que sejam,
concre�zam, ou melhor ainda, representam os
membros que as cons�tuem; não havendo, por
isso, nenhuma razão que jus�ﬁque a supressão
iden�tária dos membros que as compõem. Aliás,
as iden�dades par�culares concorrem para que
as ins�tuições, imbuídas de história própria,
busquem o bem-estar dos seus membros.
Em segundo lugar, devemos invocar a intervenção da perspec�va ergológica a par�r da compreensão de que, do conﬁnamento das ins�tuições resulta, paradoxalmente, num vasto
património que caracteriza a singularidade dos
próprios povos (africanos). A ergologia não seria
mais senão uma abordagem de suporte para
valorizar o que, até então, tem sido recalcado,
voluntária ou involuntariamente, em nome de
prá�cas cada vez mais exógenas, no funcionamento das ins�tuições. Esta compreensão da
necessidade do abandono do unanimismo não é
nova; mas é decididamente ‘‘nova’’ e per�nente
a postura metodológica de abraçar a diferença:
‘‘ela é, em certo sen�do, insólita, uma estrutura
originária; a abertura da história e historicidade
em si mesma’’ (Derrida, 1967: 47).
Permanecemos, entretanto, com o desaﬁo de
intervir para alterar, e no limite, reduzir o impacto de ingerência de organismos transnacionais
‘‘que não têm legi�midade democrá�ca directa
mas são dotadas de poderes regulamentares
importantes cujas decisões se impõem aos Estados’’ (Pestre, 2001: 86); facto que cria o paradigma actual de funcionamento das ins�tuições,
portanto, nem sempre com bases ﬁlosoﬁcamente sustentáveis.
Com efeito, a lógica de vida que globaliza a
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violência, a delinquência juvenil, a corrupção são
desaﬁos que a todos interpelam. Contudo, estes
desaﬁos não devem desanimar intervenções com
vista à cons�tuição de sociedades cada vez mais
comprome�das com o bem-estar do ser humano,
nas suas diversas circunstâncias.

Da reinvenção da ﬁlosoﬁa
Durante uma conferencia, em 2007, na
Universidade Pedagógica, em Maputo, Paulin
Hountondji, ﬁlósofo do Benin, comentando o seu
próprio livro ‘‘Que peut la philosophie?’’ (de
1981), disse ironicamente que la philosophie peut
rien (‘‘a ﬁlosoﬁa nada pode’’)… Digo, ironicamente, pois, Hountondji faz parte da corrente
crí�ca da ﬁlosoﬁa africana e é contra aqueles que
vêem o pensamento africano como etnoﬁlosoﬁa;
e o que veio a revelar foi mais uma chamada de
atenção para que o esforço dos jovens intelectuais africanos não fosse tanto para demonstrar a
existência da própria ﬁlosoﬁa africana, mas sim
aplicá-la para o bene�cio da própria Africa.
De facto, o debate sobre a existência ou não da
ﬁlosoﬁa africana não é um debate acabado; como
não está acabada a indagação sobre o discurso
que, legi�mamente, podemos apelidar ﬁlosóﬁco.
Contudo, par�ndo do pressuposto da não
existência de fronteiras ao pensamento do
homem sobre a realidade que o rodeia, podemos
explorar e fazer uso dos aspectos, vivências,
sabedorias, manifestações que fundamentam e
dão sen�do aos diversos modos de vida dos
povos (africanos).
Uma opção sobre uma certa orientação de
abordagem ﬁlosóﬁca, mesmo assim, não se
revela simples. Pois, dela depende alguma
convicção sobre o que é fazer ﬁlosoﬁa, ou seja, se
se trata de simples teorizações clássicas ou,
então, duma reinvenção do próprio pensamento
à luz das circunstâncias do hic et nunc.
A perspec�va ergologógica nos impele para
reﬂexões cada vez mais localizadas, mesmo que
para tal a convocação dos clássicos seja incontornável. Trata-se, pois, de chamar a ﬁlosoﬁa para
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os problemas humanos, com a postura epistemológica humilde, porque consciente da vantagem
da multi-inter-pluri-transdisciplinaridade, numa
altura em que as especializações, bastante recomendadas nos séculos recentes, não revelam tanta
eﬁcácia para o tratamento das situações sociais e
humanas, cada vez mais complexas. Então, a ﬁlosoﬁa
pode, sim, colocar-se na dianteira desta nova
postura per�nente. Aliás, a ergologia foi sempre
apresentada por Yves Schwartz como um ofício do
ﬁlósofo, num universo de tantos outros possíveis.
Com efeito, o que fundamenta a visão da ﬁlosoﬁa
não como postura de contemplação mas de acção é
a disciplina ﬁlosóﬁca ‘‘recente’’, genericamente,
in�tulada epistemologia, isto é, a problema�zação
da ciência, em geral, face ao próprio homem.
Portanto, a rejeição cada vez mais crescente do valor
conceptual da ciência hegemónica, modelo, foi
dando espaço à ideia de ‘‘ciências’’. E, paralelamente, a ideia de ‘‘técnica’’ foi perdendo espaço
com a compreensão da justeza da noção de ‘‘técnicas’’. Os conceitos de ‘‘ciências’’ e de ‘‘técnicas’’ são,
por isso, dum valor ﬁlosóﬁco-ergológico ines�mável,
porque nos abrem para o ‘‘re-conhecimento’’ das
pluralidades e mul�plicidades não só de tratamentos, mas sobretudo de maneiras de fazer. Membro
do College de France, Gilbert Ho�ois, in�tula o seu
livro ‘‘Philosophie des Sciences, Philosophie des Techniques’’ para chamar atenção para um tratamento
conceptual não só apropriado, mas desaﬁante: ‘‘por
um lado, o essencial da ﬁlosoﬁa da técnica é desenvolvido diante da indiferença ou ignorância dos
ﬁlósofos das ciências; por outro lado, a ausência de
comunicação entre ﬁlósofos das ciências e os das
técnicas é um tema raramente analisado pelos
ﬁlósofos’’ (Ho�ois, 2004: 13).
Em Cultures et Techniques, o ﬁlósofo comoriano
Abdalah Nouroudine, nesta dis�nção metodológica
entre ciências e técnicas, observa que ‘‘uma vez que
não é da ciência que a técnica recebe as regras que
ela mesma segue, e dado que estas regras não lhe
caem do céu, devemos admi�r uma origem autónoma da técnica, portanto, a existência dum pensamento técnico, pensamento pra�co, essencialmente
diferente do pensamento teórico da ciência’’ (Nouroudine, 2001: 167).
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A par�r destas asserções é possível compreender o
quanto a ﬁlosoﬁa, mais concretamente, a epistemologia, se alicerçam para fundamentar a ergologia; mas
também é possível entender na exigência
indispensável de orientação da ﬁlosoﬁa para acção.
Pois, há uma cumplicidade que se torna consequente:
a ﬁlosoﬁa deixa de ser uma reﬂexão sobre a ciência
(no sen�do de única racionalidade ou racionalização
possível) e abre-se para a reﬂexão sobre as ciências
(no sen�do duma pluralidade de racionalidades ou
racionalizações possíveis). Igualmente, da reﬂexão
sobre a técnica, como referimos, passa-se a privilegiar
a reﬂexão sobre as técnicas, o que faz com que,
mesmo não se abandonando ‘‘o global’’ se privilegie
‘‘o local’’ como paradigma emergente.
Para o pensamento africano, a ergologia é uma oportunidade, pois, conforme adverte Yves Schwartz em
Le Paradigme Ergologique ou un métier do Philosophe, o ﬁlófoso deve ser vigilante; com a ﬁnalidade de
descobrir as lógicas escondidas na singularidade dos
povos. E as técnicas revelam a actividade industriosa,
sempre singular e irrepe�vel, essa busca de alterna�vas que cada ser (humano) tem para fazer face ao seu
meio, ou seja, para ‘‘dominar’’ o próprio meio. Com
efeito, ‘‘os escritos de Schwartz orientam-se na
perspec�va de uma fundamentação da ﬁlosoﬁa da
ac�vidade humana e os aspectos da técnica, trabalho
são recorrentes; numa demonstração de que o
ﬁlósofo deve se comprometer com os problemas do
seu meio’’ (Adriano: 2011: 118).

Do lugar dos saberes académicos
Uma inquietação que percorre ‘‘o pensamento
africano’’, desde os primórdios da ‘‘présece africaine’’
aos nossos dias, e que cons�tui um verdadeiro
desconforto intelectual é ligada ao vasto património
académico produzido, por africanos e ou não, mas
sobre o desenvolvimento da África que, paradoxalmente, permanece mais como ‘‘consumo’’ dos
próprios intelectuais e menos para transformar a
realidade.
O fosso cada vez mais crescente entre os fazedores
das academias e os decisores nas polí�cas públicas
inquieta a todos aqueles que se empenham em fazer
das academias uma luz para a verdadeira liberdade

das pessoas e das mentes rumo à autonomia,
cada vez mais desejável.
Em 1993, o ﬁlósofo moçambicano Severino Ngoenha denunciava esta mesma postura contrária
ao espírito das independências que deve ser
tomada em conta. Segundo ele, ‘‘o problema
principal com o qual nos confrontamos hoje é a
tomada de consciência sobre a nossa própria
iden�dade e consequentemente a reivindicação
do papel de sujeitos históricos que nos compete
por direito’’ (Ngoenha,1993:50). Contudo, tal
tomada de consciência, exigindo acções concretas, con�nua um projecto intelectualmente
viável mas ainda não pra�cável, na maior parte
das nações africanas, senão em todas.
A escritora moçambicana Paulina Chiziane, no
seu romance in�tulado ‘‘O alegre canto da
perdiz’’, denuncia a alienação do africano e a sua
falta de autonomia, como uma verdadeira escravatura permanente. Num es�lo peculiar, Chiziane
descreve, sob forma de denúncia, que a negação
de iden�dade própria (pelo menos, a falta de
esforço em mantê-la) faz com que os africanos
assimilem tudo que vem do exterior, mas
permaneçam escravos.
Com efeito, é paradoxal a condição de dependência a que a África está votada desde a época das
colonizações até aos nossos dias, apesar da
quan�dade de ins�tuições de pesquisa e ensino,
pois, era de esperar que estas úl�mas fossem
uma espécie de incubação dum saber esclarecido
para ir alterando o estado das coisas. Ao invés,
nota-se uma dissociação permanente e galopante entre as polí�cas públicas e as prá�cas dos
académicos. E um profundo estudo sociológico,
talvez, deveria esclarecer este status quo.
Vemos, pelo que acabamos de descrever, uma
di�cil entrada da abordagem ergológica, já que é
uma abordagem académico-intelectual (pois,
não seria excepção). Contudo, ela é decididamente per�nente pelo facto mesmo de privilegiar o par�cular, o singular. A iden�dade que
tanto Ngoenha como Chiziane referem pode e
deve ser potenciada.
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Nós pensamos numa entrada modesta, conceber
a perspec�va ergológica como uma prá�ca
voluntária, a ser inculcada, inicialmente, em
pequenos grupos: ‘‘iden�ﬁcar as situações de
vida económica, social, jurídica, educa�va e
folclórica das populações e elaborar estratégias e
projectos de desenvolvimento adaptados às
realidades locais’’ (Boletim da República de
Moçambique, III Série - N°2: 36-[24]) ; e, então,
‘‘apostar no método da pluridisciplinaridade para
melhor tratar a mul�dimensionalidade das ac�vidades humanas e seus contextos de realização’’
(Ibidem). Trata-se aqui de uma militância indispensável, para irmos operando pequenas
mudanças, na esperança que elas se mul�pliquem até ao ponto em que seja possível
inﬂuenciar as decisões de todas as polí�cas
públicas que, em geral, no sen�do de potenciar
os saberes existentes.
A convicção que cresce a cada dia que passa,
portanto, é aquela que nos faz vislumbrar respostas em pequenos grupos, sobre o lugar dos
saberes académicos. Por exemplo, existe a
tradição da celebração do ‘‘dia mundial da ﬁlosoﬁa’’, promovido pela UNESCO (Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura) nas academias moçambicanas. Foi em
2002, que a UNESCO ins�tuiu a terceira quinta-feira do mês de Novembro para esta celebração. Ora, o tema proposto para o ano de 2007
era: ‘‘o trabalho como ferramenta de transformação do ser humana e da sociedade’’; e não
podia ser mais confortável e motivante notar o
interesse dos estudantes e, não só, pela obra de
Y. Schwartz, mais concretamente, ‘‘Travail e
Philosophe – Convocations Mutuelles’’.
Naturalmente, a construção da identidade, a
incorporar as academias, permanece um projecto a dois níveis: macro (como referimos, sob
forma de polí�cas públicas abrangentes); mas
também ao nível micro, isto é, no nível os
próprios académicos devem agir como parte da
solução.
Como refere, as situações constrangedoras, no
campo académico, aparecem e prevalecem

-47-

porque ‘‘existem três coisas que faltam, hoje, na
educação dos jovens de quase todo o mundo: em
primeiro lugar, constantemente falta nos jovens
viver experiências posi�vas fortes, intensa…; em
segundo lugar a educação, hoje, não sabe mais tocar
as profundezas da alma e falar a linguagem do inconsciente. Ela é dirigida à inteligência, à memória e às
faculdades de raciocínio e cada vez menos à imaginação e à afec�vidade… Em terceiro lugar, a
educação de hoje, tao rica em informações, em
imagens e em técnicas, falha quando se trata de dar
sen�do às coisas’’ (Kante, 1993:261SS).
Cabe a nós, por isso, nos posicionarmos no lugar
certo para, cientes destas realidades constrangedoras, vislumbrarmos um futuro diferente a par�r das
acções do presente.

Conclusão
Dos desconfortos intelectuais invocados ao longo do
presente texto remetem-nos à compreensão do
estado de coisas que têm história. A África, desde a
colonização, descolonização e neocolonização
possui acumulou circunstâncias que lhe caracterizam como con�nente que passou por tudo isso.
Contudo, a África tem também pensadores que se
interessam por ela e fundamentam os aspectos
iden�tários que a podem tornar singular.
O caminho é longo, mas é um caminho possível.
Enquanto isso, a ﬁlosoﬁa é a base para a fundamentação desse caminho possível de retorno às origens.
Os pensadores africanos citados são o garante desse
reverso possível. E a ergologia pode, nesta cumplicidade existência com a ﬁlosoﬁa, ser a entrada mais
acertada, pelo facto mesmo de se interessar pelo
par�cular, pelo local, pela ac�vidade humana e suas
peculiaridades; e até por ser uma perspec�va
realizável na actuais circunstâncias.
Cabe, pois, à postura dos próprios intelectuais africanos na luta para o alcance de pequenas vitórias que,
no conjunto, podem se mul�plicar e/ou repercu�r
em decisões de polí�cas públicas mais abrangentes
e efec�vas.
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Resumo
O Presente ar�go inteira-se sobre os direitos dos Menores no Ordenamento Jurídico moçambicano. Hoje
Moçambique e muitos outros Países têm enfrentado enormes diﬁculdades na salvaguarda de direitos na
escala da personalidade. Os menores, dada a sua sensibilidade, são as pessoas mais vulneráveis, sendo,
portanto, ví�mas das mais hodiendas ações criminais dai a necessidade de salvaguardar os direitos dos quais
são sujeitos. O ar�go analisa o �po legal de crime de violação sexual indicando as medidas de proteção com
base em instrumentos legais e intervenções ins�tucionais com vista a minimizar ou estancar actos ilícitos
que põem em causa direitos humanos das crianças e menores.
Palavras-chave: Direitos das Criança/Menores, Violação Sexual, Direitos Humanos, Procedimento Judicial.

Violação Sexual de Menores em Moçambique:
Casos e Procedimento Jurídico
A violação sexual de menores é um problema mundial, pois, o fenómeno ocorre em muitas partes do
mundo e Moçambique, desafortunadamente, não é exceção. Casos de violação acontecem e têm merecido
análises e reﬂexões sobre as melhores formas de os combater. Por ser um problema que mexe com o núcleo
fundamental da sociedade, a família e todos os quadrantes da sociedade têm estado atentos a estes factos.
Como aﬁrmámos, o problema, sendo universal mereceu, a este nível, uma intervenção legal, ou seja, a sua
subsequente proteção. Um dos documentos que deverá ser mencionado, ao qual, aliás, já nos referimos,
em algum momento, tem que ver com Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação
Contra a Mulher que adotou uma Recomendação Geral sobre a Violência Contra a Mulher, referindo com
clareza a necessidade dos Estados tomarem medidas, no sen�do de combater a violência, especiﬁcamente,
a violação sexual contra as mulheres e meninas que acontecem no seio da família.
No mesmo diapasão, o Conselho Económico e Social das Nações Unidas, por meio da Comissão dos Direitos
Humanos faz uma reﬂexão sobre o conceito de violação, considerado, como explica CONCEIÇÃO OSÓRIO,
“(…) ainda uma questão de honra, não sendo �dos em conta nem o sofrimento da ví�ma nem a punição do
agressor, que deixa de o ser quando contrai matrimónio com a mulher ou rapariga violentada.”
Deste modo, segundo o relatório do Conselho Económico e Social das Nações Unidas, em muitas partes do
mundo, considera-se que há violação sexual apenas quando existe a penetração sem consen�mento da
mulher ou se a mulher for ainda virgem. Esse modo de conceber a violação sexual, grosso modo, acaba por
acarretar certas diﬁculdades no concernente à produção de provas eximindo-se, destarte, um grande
número de violadores,
pelo facto dos tribunais não possuírem matéria de facto para poder consumar decisões condenatórias4.
O Conselho exacerba a chamada de atenção, pois, aﬁrma ainda ser necessário o seguinte:
1Vide n.º 19.
2Este órgão foi aprovado no ano de 2003.
3OSÓRIO, Conceição (2011) Violação Sexual de Menores, Um Estudo de Caso na Cidade de Maputo, p. 53.
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Condenar a violência contra a mulher não invocando o costume, a
tradição ou as práticas religiosas ou culturais para se eximirem da sua
obrigação de eliminar essa violência (…). [Com efeito, é necessário
ainda] (…) intensiﬁcar os esforços para formular ou aplicar medidas
legislativas, educacionais, sociais e de outra índole para prevenir a
violência contra a mulher, mediante a difusão de informação,
campanhas de divulgação de informação jurídica e a formação de
juristas e de pessoal judicial e de saúde (…)5.

Acentuando ainda o combate à violência de género, o
relatório da Relatora Especial das Nações, que diz
respeito à relação entre a violência de género e o
HIV/SIDA6 (2005) acaba por salientar, segundo
descreve CONCEIÇÃO OSÓRIO, que “(…) os atos de
agressão ou a coação que estão por detrás da violação
sexual de mulheres e de meninas, incluindo a relação
de homens com crianças muito pequenas, como são
exemplo os “casamentos” prematuros, estão estritamente relacionados com a maior vulnerabilidade das
meninas e mulheres à contaminação do HIV/SIDA (27,
35, 38). Esta situação é agravada com a renovação de
mitos (como os pais ou familiares do sexo masculino
terem o direito de “usar” o corpo da menina) que se
traduzem na ideia de que a cura do HIV/SIDA resulta
da relação sexual de um infectado com crianças ou
adolescentes virgens.”7 Ainda na linha do combate à
violência sexual, merece destaque a Plataforma de
Ação adotada em 1995, na Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada na capital chinesa,
Beijing, onde se alerta:
Para que uma menina desenvolva plenamente as suas potencialidades é
preciso que ela cresça em meio propício onde possam ser satisfeitas as
suas necessidades: espirituais, intelectuais e materiais de sobrevivência
e sejam salvaguardados os seus direitos em condições de igualdade. (…)
está na hora de reconhecer a dignidade humana e o valor da pessoa
menina, e de assegurar-lhe o pleno usufruto dos seus direitos humanos
e liberdades fundamentais.

proteção social e jurídica9. Ainda na senda da
mesma Convenção “(…) nenhuma criança pode
ser sujeita a intromissões arbitrárias ou ilegais na
vida privada [tendo, pois,] o direito à protecção
da lei contra tais intromissões ou ofensas (…)”10.
No que tange à responsabilidade familiar e de
outros intervenientes, a Convenção refere que os
pais ou representantes legais devem levar avante
a educação e o desenvolvimento da criança,
tendo o Estado a missão de assegurar a
realização desses direitos11. Mais especiﬁcamente, o assunto inerente à violência contra a
criança nunca ﬁcou alheio aos propósitos da CDC,
reservando-se-lhe um ar�go especíﬁco, como
podemos observar:
Os Estados Partes tomam todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas adequadas à protecção da criança
contra todas as formas de violência física ou mental, dano ou
sevícia, abandono ou tratamento negligente, maus-tratos ou
exploração, incluindo violência sexual, enquanto se encontrar sob
a guarda de seus ou de um deles, dos representantes legais ou de
qualquer outra pessoa a cuja guarda haja sido conﬁada. Tais
medidas de protecção devem incluir, consoante o caso, processos
eﬁcazes para o estabelecimento de programas sociais destinados
a assegurar o apoio necessário à criança e aqueles a cuja guarda
está conﬁada, bem como outras formas de prevenção, compreendendo igualmente, se necessário, processos de intervenção
judicial.12

Já a nível interno, com a adoção da CDC, em
1990,
monitoraram-se,
assim,
medidas
tendentes à proteção das crianças, em várias
matérias, inclusive a matéria inerente à violência
sexual, mesmo aquela que tem sido pra�cada no
contexto inter-familiar. Essa tutela, por parte do
execu�vo moçambicano, tem vindo a acontecer,

É visível, pois:
(…) em todo o mundo que a discriminação e a violência contra as
meninas começam nas primeiras fases da vida e persistem até à morte.
Frequentemente, elas têm menos acesso à nutrição, aos serviços de
saúde física e mental e à educação e desfrutam de menos direitos,
oportunidade e benefícios na infância e na adolescência que os meninos.
São vítimas frequentemente de diversas formas de exploração sexual e
económica, pedoﬁlia, prostituição forçada e possivelmente venda de
seus órgãos e tecidos, violência e práticas nocivas como o infanticídio
feminino e a selecção pré-natal de sexo, incesto, mutilação genital e
casamento prematuro (…)8.

Vários outros documentos deverão ser �dos em
conta, entres eles, a CDC, que expõe princípios que
devem ser adotados, destacando-se o direito da
criança a desenvolver-se harmoniosamente e a ter

4É preciso que se diga que o instrumento ora em análise chama a atenção aos povos, no geral, no
sentido de poder ter acesso à Comissão dos Direitos Humanos diante de tamanha violência de
género, colocando em causa os direitos humanos.
5Cfr. 84. c.d.).
6Em Moçambique, o número de crianças órfãs, portadoras do HIV-SIDA por infeção dos progenitores
tem sido assustador e, segundo aponta o Relatório dos Direitos Humanos de 2015 “(…) diversos
organismos do governo, nomeadamente os Ministérios da Saúde e do Género, Criança e Acção
Social, prosseguiram com programas de prestação de assistência médica e educação profissional
para órfãos portadores do VIH/SIDA e outras crianças vulneráveis.” (Cfr. Relatório dos Direitos
Humanos de 2015, p. 21, disponível em:
https://photos.state.gov/libraries/mozambique/19452/pdfs/MOZAMBIQUE-HRR-2015-POR-FINAL.pdf,
08/03/2017.
7Cfr. OSÓRIO, Conceição (2011) Op. Cit., p. 54.
8Para mais pormenores, vide cap. II, n.º 36 da Plataforma de Ação adoptada em 1995, na Quarta
Conferência Mundial sobre a Mulher, que define a violência contra a mulher como “(…) quaisquer
actos de violência (…) que tenham por base o género (…)” e assumem as formas de violência física
sexual e psicológica que acontece no seio familiar e a violência física que pode ser sexual e
psicológica que acontece ao nível da comunidade.
9Aliás, no mesmo ano em que se adotou a CDC, foi criado o Comité dos Direitos das Crianças, cujo
objetivo é avaliar e monitorizar os avanços registados nos Estados Partes na implementação da CDC.
10Cfr. arts. 16.º e 17.º da CDC.
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quer seja através do atendimento à criança, quer
seja através da tramitação de processos judiciais
contra o violador/agressor. Uma advertência não
menos importante refere-se ao que vem consignado no art.º 24.º, em que se apela a que os Estados Partes tomem “(…) todas as medidas eﬁcazes
e adequadas com vista a abolir as prá�cas tradicionais prejudiciais à saúde das crianças.”12
Para além da CDC, como temos vindo a referenciar, foram aprovados outros instrumentos de
cariz internacional, nomeadamente o Protocolo
Faculta�vo à Convenção sobre os Direitos da
Criança; o Protocolo Faculta�vo ao Envolvimento
de Crianças em conﬂitos Armados e o Protocolo
Faculta�vo à Venda de Crianças, Pros�tuição e
Pornograﬁa13; Convenção das Nações Unidas
contra a Criminalidade Organizada Transnacional
rela�va à Prevenção e Punição do Tráﬁco de
Pessoas, em especial Mulheres e Crianças14.
O Protocolo Faculta�vo à Venda de Crianças,
Pros�tuição e Pornograﬁa , reconhece, no seu
Preâmbulo, que “(…) determinados grupos
par�cularmente vulneráveis, nomeadamente as
raparigas, se encontram em maior risco de
exploração sexual, e que se regista um número
desproporcionalmente elevado de raparigas
entre as ví�mas de exploração sexual (…)”. Preceitua o art.º 8.º que “(…) os Estados Partes deverão
adoptar medidas adequadas para proteger, em
todas as fases do processo penal, os direitos e
interesses das crianças ví�mas das prá�cas
proibidas pelo presente Protocolo (…)”16. Do que
se disse, é importante o posicionamento de
CONCEIÇÃO OSÓRIO que, aliás, subscrevo, in
verbis:
Se ﬁca claro, considerando os contextos vividos a nível regional e
internacional, quão importantes são estes dois instrumentos,
consideramos que deveriam ter sido objecto do articulado no
Protocolo Facultativo ao Envolvimento de Criança em conﬂitos
Armados as especiﬁcidades relativas às crianças do sexo feminino
que são vítimas de violência sexual dos grupos em confronto,
sendo que algumas formas de exercício de poder são o recrutamento de raparigas para “esposas” e a violação sexual em grupo.
(...) Teria sido importante deﬁnir no corpo do Protocolo relativo à
Venda de Crianças, Prostituição e Pornograﬁa, a necessidade de os
Estados adoptarem medidas especíﬁcas para as crianças do sexo
feminino que são as principais vítimas da venda e prostituição.17

Na visão de CATARINA ALBUQUERQUE, a adoção
do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internac-
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ional, em 1989, “(…) inclui na sua jurisdição crimes de
especial relevância em matéria de protecção dos
direitos da criança, tais como a violência sexual, a
prostituição forçada, o recrutamento de crianças
com idade inferior a 15 anos ou os ataques contra
escolas e hospitais onde a protecção da criança deve
ser sempre salvaguardada.”18
Da legislação ao nível do continente africano,
merece destaque a Carta Africana dos Direitos
Humanos e dos Povos, sendo que o instrumento
apela ao respeito da pessoa humana, enquanto ser
totalizante, reconhecendo que as pessoas são livres
e iguais perante a lei, tendo direito ao respeito e à
dignidade e, por isso, devem ser interditadas quaisquer formas de exploração e aviltamento do homem
.19 Deste modo, a defesa dos direitos humanos da
mulher e da criança vêm definidos no art.º 18.º,
tendo o Estado um forte papel nesse aspeto, senão
vejamos “(…) o Estado tem o dever de velar pela
eliminação de toda a discriminação contra a mulher
e de assegurar a proteção dos direitos da mulher e
da criança tal como estão estipulados nas
declarações e convenções internacionais.”20
No mesmo diapasão surge, como anteriormente já
tivemos oportunidade de ver, a Carta Africana dos
Direitos e Bem-estar da Criança (CADBC) de 1991,
ratificada, em Moçambique, pela Resolução n.º 20/98.
É, de facto, um instrumento fundamental, com o
objetivo de proteger os direitos da criança no conti

11Cfr. art.º 18.º da CDC.
12Cfr. n.º 3. Em Moçambique tem havido práticas tradicionais, os denominados ritos de iniciação, que
introduzem as crianças na vida adulta, e que consistem, resumidamente, em manter as crianças por
um período de meses sob a vigilância de pessoas adultas e experientes, sendo que esses ritos
terminam com a circuncisão, por meio de um instrumento contundente, o que muitas vezes tem
sido doloroso para as crianças. Nesse sentido, ainda na perspetiva da CDC, “(…) os Estados Partes
tomam todas as medidas eficazes e adequadas com vista a abolir as práticas tradicionais prejudiciais
à saúde das crianças.” Demonstra-se, claramente, a intenção do legislador internacional que
pretende criticar todas as práticas culturais e socias que tenham sido legitimadas, o que deve ser
objeto de críticas, através de leis, políticas e estratégias, tendo como finalidade garantir que os
Estados se comprometam com a promoção da integridade das criança, garantindo a proteção da
mesma contra todo o tipo de exploração e violência sexuais.
13Moçambique acabou por aderir a esses instrumentos através da Resolução n.º 42/2002 e n.º 3/2002.
14Resolução n.º 87/2002.
15Moçambique é signatário do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança
relativo à venda de criança, prostituição e pornografia infantis, aprovado pela Resolução n.º 43/2002,
de 28 de Maio, sendo que a nível interno, “(…) a lei proíbe a exploração sexual comercial de crianças
e a pornografia infantil. As autoridades fizeram cumprir a lei, mas a exploração de crianças com
menos de 18 anos de idade e a prostituição infantil continuaram problemáticas. A idade mínima para
o sexo consensual é 16 anos. As raparigas menores de idade foram exploradas na prostituição em
bares, clubes ao longo das estradas, restaurantes em cidades fronteiriças e pontos de paragem
nocturna ao longo do corredor de transporte do sul, que liga Maputo à Suazilândia e à África do Sul.
A prostituição infantil pareceu ser mais prevalecente em Maputo, Nampula, Beira, cidades
fronteiriças e em pontos de paragem nocturna ao longo das principais rotas de transporte. Algumas
ONG providenciaram cuidados médicos, aconselhamento e formação vocacional para as crianças,
principalmente raparigas, envolvidas em prostituição.”
16Cfr. n.º 1.
17Cfr. OSÓRIO, Conceição (2011) Op. Cit., p. 59.

Universidade São Tomás de Moçambique - Edição nº 01 - SUMMA

nente. Na senda da CDC, a CADBC, no seu art.º 4.º,
elucida que “(…) em todas as acções que se
relacionem com a criança,
empreendidas por qualquer pessoa ou autoridade, o
melhor interesse da criança deverá ser considerado
primordial.”21
Já em relação ao abuso sexual e outras formas de
tortura, a CADBC encoraja os Estados Partes a que
adotem medidas de natureza legal ou outras, criando
mecanismos com vista a identificar, registar e
prosseguir com a ação judicial, tendo como fim último
a proteção da criança22. Portanto, tendo em conta a
existência de práticas culturais que atentam contra a
dignidade das crianças, o instrumento insta a que os
Estados adotem “(…) todas as medidas adequadas por
forma a eliminar todas as práticas sociais e culturais
que afectem o bem-estar, a dignidade, o crescimento
normal e o desenvolvimento da criança (…)”23.
Aliada à Carta, mencionamos um outro importante
instrumento, referimo-nos ao Protocolo da SADC
sobre Género e Desenvolvimento, adotado em 2008,
pelos Estados Partes, que define como princípios e
objetivos a elaboração de medidas no campo legislativo, político e administrativo, a eliminação da discriminação com base no sexo, a promoção da igualdade e
equidade de género. Além disso, em relação aos direitos da criança, o Potoco apela aos Estados Partes para
“(…) adoptar leis, políticas e programas para garantir o
desenvolvimento e protecção das meninas [protegendo-as] de exploração económica do tráfico de seres
humanos e de todas as formas de violência, incluindo
abuso sexual (…)”24, ou seja, o Protocolo da SADC
define a tomada de medidas contra o abuso sexual e
prevê a penalização dos que violem as estatuições.
Contudo, tendo em conta a questão do acesso à
justiça para a concretização destas medidas, merece
destaque a afirmação de CONCEIÇÃO OSÓRIO, onde
claramente se evidencia um bloqueio a esse acesso:
(…) O cumprimento deste dispositivo impede a interferência do modelo
patriarcal no sistema informal de justiça, tal como acontece ainda em
Moçambique, onde devido às diﬁculdades de acesso ao sistema formal
de administração da justiça, a grande maioria da população apenas
pode recorrer aos tribunais comunitários, nos quais os conﬂitos se
dirimem muitas vezes com base numa tradição que exclui as mulheres
[como as crianças] de direitos, como é exemplo a violência doméstica, a
divisão iníqua de bens com separação dos parceiros ou a herança da
terra.25

aprovou, no período de 2007-2010, o Plano de Ação
de Maputo, com vista à operacionalização do
Quadro de Política Continental para a Saúde e
Direitos Sexuais e Reprodutivos. Com efetio, o
Plano tinha como intenção o alargamento do
acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, tendo como meta o seu acesso universal até
ao período de 2015. Assim sendo, o Plano definia
princípios e traçava linhas estratégicas de
atuação neste sector e era caracterizado por uma
abordagem colateral que primava pela redução
da violência do género. Evidencia-se, portanto, a
definição de estratégias que almejam o “(…) combate à violência de género e a implementação de
acções estratégicas e legislação para combater as
práticas culturais, prejudiciais ao acesso e
exercício dos direitos sexuais e reprodutivos
pelas mulheres.”26
O Plano elenca três aspetos, um dos quais
relacionados com o acesso das mulheres aos
serviços de saúde sexual e reprodutiva; outro
relacionado com o desenho de ações que
englobam os constrangimentos que estão fixados
no modelo cultural, influenciadores da existência
de abuso sexual, causadores da maximização da
vulnerabilidade feminina ao HIV/SIDA e; o último,
que se liga ao aspeto da formação dos agentes de
saúde aos vários níveis de atuação. A nível interno, a CRM, no seu art.º 120.º, responsabiliza o
Estado e a família pela assistência e pela proteção
da criança, que devem posicionar-se “(…) contra
o exercício abusivo da autoridade na família e nas
demais instituições (…)”27.
As situações aqui referenciadas englobam os
casos de violação sexual de menores, entretanto,
os atendimentos levados a cabo pelos sectores
da saúde e da polícia não tomam em conta os
superiores interesses da criança, sendo que as
decisões tomadas são, grosso modo, deixadas ao
critério das famílias, mesmo nas situações inerentes aos crimes públicos, o que atenta contra o
princípio do acesso à justiça, ora em estudo,
como, aliás, descreve CONCEIÇÃO OSÓRIO, in
verbis:
Reconhecendo a interferência de valores e práticas culturais que
assentam na dominação masculina no seio da família, e numa

No entanto, o Conselho Executivo da União Africana

AMMUS - 10 ºn oãçidE - euqibmaçoM ed sámoT oãS edadisrevinU

-52-

concepção em que a salvaguarda da família se impõe relativamente aos direitos dos seus membros, principalmente, quando se
trata de mulheres e crianças, constata-se que não há prosseguimento na denúncia dos casos de violação sexual cometidos pelos
pais ou padrastos. Considerando um conjunto de factores, entre os
quais o medo de represálias, os agentes de saúde não têm sido
capazes de encaminhar os casos de violação sexual de crianças
para o sector policial, quando está em jogo a vontade dos familiares. A mesma situação foi constatada em algumas esquadras da
polícia em que a combinação do desconhecimento da lei com
representações negativas sobre os direitos da criança, conduz à
impunidade e ao não prosseguimento legal.28

O an�go Código Penal não se referia à violação
como crime público, pois, era �da apenas como
crime contra as pessoas (Título IV); crime contra a
hones�dade (Capítulo IV); atentado ao pudor,
estupro voluntário e violação. Neste sen�do,
acabam por se escolher os contextos onde é
possível inserir este �po legal de crime, o da
violação de menores e das crianças. Com efeito,
apesar de se ter avançado com um Novo Código
Penal, através da Lei 35/2014, de 31 de dezembro, muita coisa ainda ﬁcou por integrar, como a
questão inerente à virgindade da rapariga, pois,
segundo adverte um documento da Revisão do
Código Penal, não poderá ser “(…) responsabilidade do legislador dar maior ou menor valor à
virgindade, pois não cons�tui mais um impedimento para que a mulher se case e a virgindade
não deverá ser troféu para o homem, nem um
trunfo para a mulher que se pretende casar. Daí a
necessidade de remover as disposições que
discriminem as mulheres entre elas exclusivamente por razões de ordem moral e/ou religiosa
(…)”.29 Um outro aspeto do documento salienta a
importância de se criminalizar a violência sexual,
propondo-se a necessidade de maximizar as
penas, também nos casos referentes a menores
de 18 anos e não apenas aos de 12 anos, como a
Revisão pretendia. Aliás, só assim seria possível
seguir os princípios orientadores dos Direitos da
Criança. Outrossim, a reparação do dano come�do no ato de violação, por via de indemnização e
casamento, considerada na Proposta de Revisão,
erguia-se como um grave atropelo aos direitos
humanos da criança, sobretudo, em relação aos
princípios e valores que orientam a igualdade do
género, contrariando não apenas as disposições
internacionais de que Moçambique faz parte,
como também a Lei 10/2004, de 25 de agosto, Lei
da Família, que deﬁne a necessidade de consen�-
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mento como condi�o sine qua non para a consumação do casamento. Bem vistos os factos, a
Proposta con�nuava a manter, como ﬁlosoﬁa, o
modelo cultural que, regra geral, acaba por subalternizar o género feminino, contribuindo, assim, para
um certo retrocesso, no concernente aos avanços
que Moçambique, enquanto Estado de Direito e
democrá�co, havia alcançado30.
Diga-se, pois, que em relação ao ponto atrás urdido,
a Proposta de Revisão para o bem da mulher e da
rapariga, felizmente, não vingou. Não vingou porque
se observou não ser realizável, num contexto em
que a consciência das organizações e ins�tuições
que lutam pela emancipação dos direitos da criança
rapariga e da mulher, a sociedade civil e as forças
vivas da sociedade se levantaram contra a proposta,
gritando a viva voz que se tratava de um verdadeiro
atentado à dignidade e aos direitos humanos da
criança. Aliás, como se adverte, “(…) o que na realidade subjaz é, como já foi referido uma ideia de que
os crimes come�dos contra as crianças do sexo feminino e mulheres devem ser olhados e administrados
em função de um modelo cultural que subverte os
direitos humanos.”31
Em termos gerais, considera-se violação, um crime
contra a liberdade sexual, sendo que “(…) aquele
que �ver coito com qualquer pessoa contra a sua

Diga-se que outros instrumentos são chamados à colação, apesar de não terem como objeto a
violação sexual de menores, mas podendo estar associados à sua ocorrência, são eles: a Convenção
da Haia de 1993, relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em matéria de Adoção Internacional;
a Convenção da OIT n.º 138, sobre a Idade Mínima de Admissão ao Emprego; os Princípios Orientadores de Riade para a Prevenção da Delinquência Juvenil e as Regras para a Proteção de Menores
Privados de Liberdade, de 1990 e; a Convenção n.º 182 para a Eliminação Imediata das Piores Formas
de Trabalho Infantil, adotada pela OIT, em 1999.
18Cfr. ALBUQUERQUE, Catarina (2000) Direitos das Crianças: Nações Unidas, a Convenção e o Comité,
p. 32.
19Cfr. os arts. 2 a 5.
20Cfr. n.º 3. A própria Carta Africana, nos seus arts. 25.º e 26.º, apela aos Estados africanos que
cumpram com os direitos e liberdades consignados na Carta, garantindo a independência do
sistema de administração de justiça. Por intermédio do art.º 30.º, aprova-se a Comissão Africana dos
Direitos do Homem e dos Povos, cujo objetivo é assegurar a proteção dos direitos humanos, com
inspiração no direito internacional e nas disposições dos diversos instrumentos africanos inerentes
aos direitos humanos e dos povos (art.º 60). Com efeito, a Comissão, para além de muitas outras
obrigações, também tem o dever de cumprimento das disposições referidas na Carta Africana.
21Cfr. n.º 1.
22Cfr. art.º 16.º.
23Cfr. art.º 21.º
24Cfr. art.º 11.º.
25Cfr. OSÓRIO, Conceição (2011) Op. Cit., p. 63.
26Idem, p. 65.
27Cfr. n.º 2.
28Cfr. OSÓRIO, Conceição (2011) Op. Cit., p. 67.
29Para mais pormenores, vide ADDC, AMMCJ e outras organizações (2010). Análises dos direitos
humanos segundo uma perspetiva de género na proposta de revisão do Código Penal. Maputo:
WLSA, mimeo. (Este documento teve a consultoria técnica de Vitalina Papadakis e Elisa Vieira).
30Para mais pormenores, vide OSÓRIO, Conceição (2011) Op. Cit., p. 70.
31Cfr. ADDC, AMMCJ e outras organizações (2010) A análise dos direitos humanos segundo uma
perspetiva de género na proposta de revisão do Código Penal, Maputo: WLSA, mimeo. (com a
consultoria técnica de Vitalina Papadakis e Elisa Vieira).
32Cfr. art.º 218.º da Lei n.º 35/2014, de 31 de dezembro de 2015, que aprova o atual Código Penal de
Moçambique.
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vontade, por meio de violência �sica, de veemente
in�midação, ou de qualquer fraude que não cons�tua
sedução, ou achando-se a ví�ma privada de uso ou
razão, ou dos sen�dos, comete o crime de violação, e
será punido com a pena de prisão maior de dois a oito
anos.”32
Já o ar�go 219.º do CP, avança com uma disposição
interessante que diz respeito à violação de menores
de doze anos, ou seja, evoca necessariamente a
violação sexual, pese embora, no nosso entender, haj
uma sinonímia na denominação. Dispõe o legislador
que “(…) aquele que violar menor de doze anos, posto
que não se prove nenhuma das circunstâncias
declaradas no ar�go antecedente, será punido com a
pena de vinte a vinte e quatro anos de prisão maior
(…)”. Com efeito, o legislador previu, no modus operandi do agente infrator uma agravante, ao abrigo do
art.º 118.º, também do CP, ao estatuir que “(…)
haverá lugar a agravação extraordinária de penas
quanto aos delinquentes habituais, aos delinquentes
por tendência e aos que cometem crimes hediondos
[quer sejam] para os delinquentes habituais e para os
delinquentes por tendências os limites máximos e
mínimos de penas de prisão maior serão aumentados
de um quarto da sua duração.”34
A mesma agravação prevê-se para “(…) os delinquentes que cometem crimes hediondos os limites
máximo e mínimo de pena de prisão maior serão
aumentados de dois terços da sua duração.”35 Em
suma, “(…) a pena de prisão será aumentada de
metade nos seus limites mínimos e máximos, não
podendo ser inferior a um mês.”36
O legislador moçambicano dis�ngue o crime de
violação de menores dos atos sexuais com menores ,
abrangendo o primeiro as ví�mas menores de 12
anos, e o segundo crime os menores de 16 anos.
Mesmo com esse esforço, consideramos que as
penalizações inerentes aos crimes de violação para a
menoridade, para além da falta de clareza legisla�va
padecem, igualmente, de falta de entendimento por
parte dos aplicadores, pois, a dis�nção entre a
aplicação de uma pena e a faixa etária das crianças
ví�mas é muito reduzida, exis�ndo ainda pouca transparência no concernente à idade em que a criança
a�nge a maioridade, em contraste com os instrumentos internacionais.
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No entender de uma organização, a WLSA, que
temos vindo a referenciar, e que atua em
Moçambique, o art.º 219.º, que diz respeito à
violação de menor de 12 anos, “(…) deveria
reﬂec�r a deﬁnição de criança patente na lei
moçambicana passando a ser “violação de menor
de 18 anos.”” Outrossim, subentende-se, pois,
que a disposição do art.º 219.º também não
inclui outras formas de violação sexual, nomeadamente a oral, ou, até mesmo, “(…) a introdução
de objetos, que têm sido muito comuns atualmente, e que são extremamente danosas para as
ví�mas, tanto �sica como psicologicamente.”38
Um outro elemento crí�co, nos crimes de
violação e atentado ao pudor, tem que ver com a
questão da denúncia prévia. Por exemplo, o art.º
223.º do atual Código Penal, prevê que, nos
crimes de atentado ao pudor e violação, salvo
algumas exceções, como sucede naquelas
situações em que a ví�ma for menor de 16 anos,
os procedimentos criminais têm lugar, quando se
avança com uma prévia denúncia do ofendido.
Na verdade, tendo em conta a gravidade dos
crimes, os mesmos deveriam ser de natureza
pública, jus�ﬁcando-se, portanto, que o Estado
interviesse no sen�do de punir o infrator/agressor, uma vez que o bem jurídico a proteger é de
extrema importância. Aliada a este facto está a
intervenção dos pais, responsáveis ou tutores
dos menores, que nem sempre têm em conta o
superior interesse das crianças com idades compreendidas entre 16 e 17 anos, pelo que o ónus
da denúncia não pode ﬁcar a seu cargo39. Tratando-se de um crime público, as pessoas, mas
sobretudo as ví�mas, acabam por ter uma
grande responsabilidade de denunciar o facto,
uma vez que se apresenta como condi�o sine qua
non para que a intervenção do Estado seja consumada. Com efeito, as denúncias muitas vezes não
têm acontecido, uma vez que as pessoas afetadas, sendo ainda menores, estão diretamente
ligadas aos agressores, dependendo deles para a
sua sobrevivência e, tendo em conta, ainda, o
afeto que liga o menor, ví�ma, ao agressor.
Assim, as ví�mas acabam por ter vergonha ou até
medo de denunciar os infratores, aliando-se,
também questões de perturbações ou por, nos
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casos de hospitalização, ignorarem quais os
mecanismos a seguir para a realização da denúncia.
A disposição, de acordo com a advertência da
WLSA, “(…) cons�tui uma exclusão das mulheres
ví�mas de violação sexual do acesso à jus�ça” .
Ainda na senda da WLSA há, também, uma
situação que achamos ser grave por ter sido ofuscada pelo legislador penal, pois, negligencia-se o
crime de violação sexual, dando-lhe um signiﬁcado de gravidade de menos importância, ou seja,
“(…) não se incluiu a violação sexual de qualquer
pessoa e de qualquer idade nesta classiﬁcação,
considerando o alto potencial ofensivo deste
crime e os danos, muitas vezes irreversíveis, que
sofrem as ví�mas.”41
Este crime, na senda da WLSA, com a qual
concordo, pela repercussão nega�va e
impactante na vida das crianças violadas, deveria
ser colocado na lista dos crimes hediondos, na
jus�ça, tendo em conta a disposição do art.º
160.º, como se atesta: “(…) são hediondos os
crimes pra�cados com extrema violência, crueldade, sem nenhum senso de compaixão ou
misericórdia de seus agentes, causando profunda
repugnância e aversão à sociedade.” Por ﬁm,
tendo em conta que Moçambique é signatário do
Protocolo Faculta�vo à Convenção sobre os Direitos da Criança rela�vo à Venda de Criança, Pros�tuição e Pornograﬁa Infan�s, aprovado pela
Resolução n.º 43/2002 de 28 de maio, e mercê
disso, a nível interno, “(…) a lei proíbe a
exploração sexual comercial de crianças e a
pornograﬁa infan�l.” Neste sen�do, “(…) as
autoridades ﬁzeram cumprir a lei, mas a
exploração de crianças com menos de 18 de
idade e a pros�tuição infan�l con�nuaram problemá�cas. A idade mínima para o sexo consensual
é 16 anos.” Ademais, um cenário desolador, como
descreve o relatório, aponta que “(…) as raparigas
menores de idade foram exploradas na pros�tuição em bares, clubes ao longo das estradas,
restaurantes em cidades fronteiriças e pontos de
paragem nocturna ao longo do corredor de transporte do sul, que liga Maputo à Suazilândia e à
África do Sul.” No cômputo geral, “(…) a pros�tuição infan�l pareceu ser mais prevalecente em
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Maputo, Nampula, Beira, cidades fronteiriças e em
pontos de paragem nocturna ao longo das principais
rotas de transporte. Algumas ONG providenciaram
cuidados médicos, aconselhamento e formação
vocacional para as crianças, principalmente raparigas, envolvidas em pros�tuição.”42

33Um dos aspetos que se levanta, tem que ver com a isenção de responsabilidade de denúncia
quando não são considerados de encobridores o cônjuge, os descendentes, ascendentes e os
colaterais ou afins do criminoso, até ao terceiro grau por direito civil, ou seja, os parentes que
praticaram qualquer dos factos que o art.º 23.º, nos seus números 1, 2 e 5 descreviam. Bem vistas as
coisas, a remoção do art.º 23.º, na proposta submetida à Assembleia da República, foi de extrema
importância, pois, era particularmente grave quando se tratava de crimes de violação sexual cuja
consumação se efetivava dentro do âmbito familiar. Na verdade, segundo anota FALEIROS, uma boa
parte dos casos de violação sexual cometidos contra as crianças, ainda continuam tendo como
vítimas os familiares próximos. Na verdade, como bem diz CONCEIÇÃO OSÓRIO, não colocando os
membros da família como encobridores de denúncia, a proposta do Novo Código Penal acabava por
violar o espírito da CDC, assim como a CADBEC, as quais definem a proteção da vítima como um
direito e a punição do violador como um dever. No fim das contas, apesar da intervenção da
sociedade civil e das organizações diretamente ligadas aos direitos da criança, bem vistos os factos,
as disposições continuaram a ser as mesmas, ou seja, manteve-se a postura do legislador penal,
alterando o significado do então art.º 23.º para o art.º 24º do atual Código. Por outro lado, a proposta
não tinha em consideração o agravamento da pena quando o crime se realizava de forma continuada, o que, grosso modo, fazia com que a violação fosse desvalorizada. (Para mais pormenores vide
FALEIROS, V. (2001) apud OSÓRIO, Conceição (2011) Op. Cit., p. 69).
34Cfr. n.º 1, alínea a).
35Cfr. n.º 1, alínea b).
36Cfr. n.º 2, do artigo supra.
37“Quem praticar qualquer acto de natureza sexual, com menor de dezasseis anos, com ou sem
consentimento, que não implique cópula, é punido com pena de prisão de dois anos.” (art.º 220.º do
CP).
38Para mais pormenores vide disponível:
http://www.wlsa.org.mz/codigo-penal-aprovado-ja-publicado/, 01/01/2017.
39Ibidem.
40Ibidem.
41http://www.wlsa.org.mz/codigo-penal-aprovado-ja-publicado/, 02/01/2017.
42Cfr. Relatório dos Direitos Humanos de 2015, p. 20, disponível em:
https://photos.state.gov/libraries/mozambique/19452/pdfs/MOZAMBIQUE-HRR-2015-POR-FINAL.pdf,
08/03/2017.
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Resumo
Nos tempos actuais a informação é poder, esta provém de dados que são produzidos e armazenados diariamente pelos sistemas de informação. A exploração dos dados é um ponto crí�co de sucesso, par�cularmente nos repositórios dos dados massivos. As ins�tuições de ensino, na mesma medida que ins�tuições
de outros ramos, usam meios computacionais para a administração e fornecimento de aprendizagem presencial e à distância (e-learning), bem como para o armazenamento dos dados produzidos. No entanto, essa
tarefa é complexa e implica conhecimento sobre a extração de informações úteis e preciosas para as ins�tuições. É neste contexto que o presente ar�go, denominado “Descoberta de Conhecimento em Bases de
Dados Educacionais: Uma abordagem em torno da relevância da Mineração de Dados”, visa explorar teorias, análises e discussões que destacam a mineração de dados educacionais. Para tanto, foi per�nente a
u�lização da metodologia qualita�va, orientada pela revisão de literatura e pesquisa exploratória, baseada
em análise documental. A par�r da pesquisa, veriﬁcou-se que a mineração de dados educacionais tem
aplicabilidade em vários aspectos que abrangem o ambiente educacional e, assim como a mineração de
dados pura é de grande relevância no dinamismo atual das ins�tuições de ensino.

Abstract

Palavras-chave: Descoberta de conhecimento, Bases de Dados, Mineração de Dados, Mineração Dados
Educacionais.

Abstract
In today's �mes informa�on is power, this came from data’s produced and stored daily by informa�on
systems. Data exploita�on is a cri�cal success point, par�cularly in massive data repositories. In this way,
educa�onal ins�tu�ons, to the same extent of other ins�tu�ons, use computa�onal means for the administra�on and delivery of presen�al and distance learning (e-learning), as well as for the storage of the
produced data. However, this task is complex and implies knowledge about the extrac�on of useful and
valuable informa�on for ins�tu�ons. This is why this paper, called Discovery of Knowledge in Educa�onal
Databases: An Approach to Data Mining Relevance, aims to explore theories, analyzes, and discussions that
highlight the mining of educa�onal data. Therefore, it was per�nent to use the qualita�ve methodology,
guided by the literature review and exploratory research, based on documentary analysis. From the
research, it was found that educa�onal data mining has applicability in various aspects that encompass the
educa�onal environment and just as pure data mining is of great relevance in the current dynamism of
educa�onal ins�tu�ons.
Keywords: Knowledge Discovery, Databases, Data Mining, Educa�onal Data Mining.
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Introdução
A produção e armazenamento de grande volume de dados cresce con�nuamente em proporções gigantescas nas ins�tuições de ensino, em par�cular para as que usam recursos computacionais para o ensino a
distância (eLearning) e ou atribuição de tarefas em meios electrónicos. Este facto propicia a necessidade
descoberta de conhecimento nas bases de dados para o entendimento sobre a informação escondida em
meio a dados, obtenção e preservação de informação ú�l como factor preponderante para tomada de
decisão. Macedo e Matos (2010), aﬁrmam que é através da mineração de dados (uma das etapas do processo de descoberta de conhecimento) que há possibilidade de descobrir conhecimentos úteis para a tomada
de decisão. Portanto, a Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (Knowledge Discovery in Databases
- KDD), segundo Tan, S�nbach e Kumar (2009) consiste em um conjunto de passos desde o pré-processamento de dados, mineração de dados até o pós-processamento de dados, convertendo dados brutos em informação ú�l (Goldschmidt, Passos, & Bezerra, 2015).
A preocupação em descobrir conhecimento em bases de dados educacionais urge na medida em surge a
necessidade de ter novo conhecimento ú�l para o entendimento do comportamento dos estudantes e
melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem.
A mineração de dados é a principal etapa da KDD. E em contextos educacionais denomina-se Mineração de
Dados Educacionais (do inglês Educacional Data Mining - EDM), (Goldschmidt, Passos & Bezerra, 2015).
É neste contexto que o ar�go aqui patente, in�tulado “Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados
Educacionais: Uma abordagem em torno da relevância da mineração de Dados” tem o objec�vo de rebuscar
teorias, análises e discussões que relevam a mineração de dados educacionais para enfa�zar a relevância da
mesma. Nesta vertente a pesquisa fez-se valer da abordagem metodológica qualita�va, com a combinação
de métodos bibliográﬁcos de forma exploratória com base análise documental.

Fundamentação Teórica
Para a melhor percepção do presente estudo, foram arrolados conceitos e teorias sobre os termos chaves que
norteiam a pesquisa, com enfoque par�cular mineração de
dados educacionais.

Bases de dados / Fontes de dados
Bases de dados são repositórios que permitem o armazenamento de dados de forma agrupada, podendo ser
relacionais ou não. Sustentando-se na conceituação de
Castro & Ferrari (2016) de que as bases de dados armazem
valores quan�ta�vos ou qualita�vos referentes a um
conjunto de elementos, isto é , dados que por si só ná
representam valor, no entanto se processados podem
gerar conhecimento, percebe-se que bases de dados são as
fontes dados. Para interpretar estes dados nas suas fontes
é necessário que os mesmos passem por um processo de
descoberta de conhecimento.
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Descoberta de conhecimento em bases de dados ou
Knowledge Discovery Data Bases (KDD)
O processo de KDD consiste em um conjunto de ac�vidades (selecção, pré-processamento, transformação,
mineração de dados e interpretação ou avaliação) con�nuas que compar�lham conhecimento a par�r de
repositórios de dados (Galvão & Marin, 2009).
Castro e Ferrari (2016) dis�nguem o processo de KDD em quatro etapas, nomeadamente, base de dados,
preparação ou pré-processamento, mineração de dados e avaliação ou validação de conhecimento. Por
outro lado, Goldschmidt, Passos e Bezerra (2015) resumem o processo de KDD em três etapas operacionais,
pré-processamento, mineração de dados e pós-processamento.
Apesar da dis�nção de etapas do KDD, há unanimidade da existência de etapa/s que precedem a mineração
de dados para a preparação dos mesmos e a posterior, etapa/s de tratamento do conhecimento extraído na
mineração, o que incorre à conclusão de que a mineração de dados é a ac�vidade central da descoberta de
conhecimento em bases de dados.

Etapas do processo de descoberta de conhecimento
em bases de dados
Conforme foi referenciado anteriormente o processo de KDD é composto de três etapas principais. Estas
são correlacionais e interdependentes (Castro & Ferrari, 2016).

Pré-Processamento
A etapa de pré-processamento agrega um conjunto de ac�vidades que permitem preparar os dados para a
mineração. Esta subdivide-se nas seguintes ac�vidades (Goldschmidt, Passos, & Bezerra, 2015):
• Selecção de dados – Esta ac�vidade tem a ﬁnalidade de iden�ﬁcar subconjuntos necessários para
o processo de KDD em causa;
• Limpeza dos dados – Nesta ac�vidade os dados são tratados de modo que sejam corrigidas inconsistências, ruídos e ou ausência de dados;
• Codiﬁcação dos dados – Subsequente a limpeza dos dados, estes são codiﬁcados para que estejam
em condições de serem aplicados a algoritmos de mineração;
• Enriquecimento dos dados – Esta busca informações que possam agregar valor aos registos categorizados, com a ﬁnalidade de tornar mais ricos.
O pré-processamento é a etapa mais complexa no processo de Descoberta de conhecimento. Esta pode
acarretar 60% do processo de descoberta de conhecimento.

Mineração de dados
Mineração de dados foi padronizadamente
deﬁnida como processo de iden�ﬁcação de
padrões válidos, novos, potencialmente úteis e
compreensíveis embu�dos nos dados (Fayyad
citado em Rezende, 2005).
Para Rezende (2010), a mineração de dados com-
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preende uma área da Inteligência Ar�ﬁcial que
possibilita o reconhecimento e extracção de padrões
através u�lização de diferentes técnicas de manipulação de dados.
Por outro lado, Dzicaniak (2010) deﬁne a mineração
de dados (data mining) como:
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“O processo de exploração de grandes volumes de
dados em busca de padrões consistentes, que podem
ser entendidos como unidades de informação que se
repetem em dadas circunstâncias, através de regras
de associação ou sequências temporais que visam
detectar possíveis relacionamentos entre variáveis
presentes em dado acervo”.
Castro e Ferrari (2016) ressalta que o conceito de mineração de dados se assemelha à extração de minerais,
em que a base de dados corresponde à mina, os
algorítmos as ferramentas e o conhecimento os
minerios preciosos.
Todos os autores convergem no conceito de que, a
mineração de dados abarca um conjunto de técnicas
que permitem extrair conhecimento através de
padrões válidos, encontrados no tratamento de um
volume de dados. Esta baseia-se em técnicas esta�s�cas, de inteligência ar�ﬁcial, de bases de dados e
outras áreas de estudo.
A mineração de dados é aplicada em várias áreas de
conhecimento, isto é, é mul�disciplinar. Esta propriedade permite que a mineração de dados seja aplicável
na predição de produção, análise de sen�mentos em
redes sociais, detecção de fraudes, modelagem de
processos, iden�ﬁcação de perﬁs, iden�ﬁcação de
segmentos de mercado, detecção de ac�vidades
terroristas e criminais, ﬁltragem de informações relevantes.
A mineração de dados tem como principais tarefas:
descoberta de associação, classiﬁcação, regressão,
clusterização ou análise de grupo, sumarização,
detenção de desvios e descoberta de sequências
(Macedo & Matos, 2010). Goldschmidt, Passos e
Bezerra (2015) descrevem estas tarefas na seguinte
sequência:
• Descoberta de Associações – consiste em
determinar os itens que tendem a ocorrer numa
mesma transação;
• Classiﬁcação – consiste na categorização de
dados, isto é, descobrir uma função que mapeie um
conjunto de registos em um conjunto de classes;
• Regressão – consiste na deﬁnição de valores
de variáveis, isto é, mapeamento de registos em um
intervalo de valores reias;
• Clusterização ou Análise de Grupo – consiste
em sedimentar registos em uma base de dados em
grupos, de forma a maximizar semelhanças dentro do
grupo;

• Sumarização – consiste na descrição
sumarizada dos subconjuntos de dados através
de métodos;
• Detenção de Desvios – consiste em
iden�ﬁcar registos do conjunto de dados com
valores a�picos;
• Descoberta de Sequências – consiste
em determinar itens que tendem a ocorrem em
várias transações num período de tempo.
Para a realização as ac�vidades subscritas da
mineração de dados são aplicadas técnicas de
acordo com a área de conhecimento. Estes
dividem-se em (Dias, 2001; Goldschmidt, Passos,
& Bezerra, 2015):
• Descoberta de Regras de Associação –
estabelece correlações esta�s�cas entre dados
num conjunto. É apropriada para a tarefa de
associação;
• Árvore de Decisão – Serve para separar
classes de dados. É apropriada para tarefas de
classiﬁcação e regressão;
• Raciocínio baseado em Casos – usa
experiencia passadas para medir a exac�dão dos
resultados através de dados vizinhos. É apropriada para as ac�vidades de classiﬁcação e segmentação;
• Algoritmos Genéricos – é uma técnica
interac�va, que permite a formulação de hipóteses sobre dependências entre variáveis. É apropriada para a tarefa de segmentação.
• Redes Neurais Ar�ﬁciais – é uma técnica
que se assemelha às redes neurais humanas,
seguindo a mesma lógica do funcionamento do
cérebro humano. É apropriada para as tarefas de
classiﬁcação, es�ma�va e segmentação;
• Lógica Nebulosa – é uma técnica que
permite construir sistemas que para tratamento
de informações imprecisões e subjec�vidades. É
apropriada para as tarefas de detenção de desvios.
A mineração de dados apoia-se de várias ferramentas. A seguir são apresentadas algumas
comummente usadas (Camilo e Silva, 2009;
Castro & Ferrari, 2016):
• Clemente - desenvolvida pela SPSS;
• SAS Enterprise Miner Suit – desenvolvida pela SAS;
• Weka – ferramenta livre, desenvolvido
pela Universidade de Waikato;
• Oracle Data Mining (ODM) – desenvolvi
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da pela ORACLE;
• KXEN – Framework analí�co;
• IBM Intelligent Miner – desenvolvida
pela IBM;
• Pimiento – Ferramenta livre;
• MDR – Desenvolvida pela java;
• Matlab - So�ware proprietário;
• R – Ferramenta livre, Ross Ihaka e por
Robert Gentleman;
• ElKI – Desenvolvida pe Universidade de
Munique Ludwig-Maximilians;
• LIBSVM – Desenvolvida pela Universidade Nacional de Taiwan;
• Orange;
• Wolfram Matemá�ca;
• Mahout e outros.

A EDM vale-se das etapas, técnicas e ferramentas
da mineração de dados (no âmbito genérico)
para extrair conhecimento em dados educacionais, adaptadas às par�cularidades dos objec�vos
e dados do projecto de descoberta de conhecimento.

Metodologia

Pós-Processamento

Para a elaboração do ar�go, foram empregues as
metodologias e métodos que abaixo são descritas.
Estudo bibliográﬁco rela�vo aos conceitos da descoberta de conhecimento e mineração de dados
educacionais, sua relevância, mecanismos e técnicas, recorrendo a consulta a ar�gos, livros e publicações.

A etapa de pós-processamento corresponde as
ac�vidades de interpretação e avaliação dos
resultados ob�dos da mineração de dados por
forma a iden�ﬁcar conhecimento verdadeiramente ú�l para a tomada de decisão (Asseiss,
2017).

Quanto a abordagem o estudo é qualita�vo. A
pesquisa Qualita�va busca de forma não numérica o
aprofundamento da compreensão de um grupo
sobre um objecto e explicar o porquê das coisas
(Marconi & Lakatos, 2010), através de diferentes
técnicas interpreta�vas.

Mineração de dados educacionais (EDM)

Igualmente fez-se uma pesquisa exploratória, caracterizada pela descrição aprofundada do objecto de
estudo. Esta sustentou os objec�vos e delimitação
do trabalho.

Mineração de dados educacionais ou educa�onal
data mining (EDM) é uma modalidade de mineração de dados na qual os dados a serem processados são de contexto educacional (Goldschmidt,
Passos, & Bezerra, 2015).
Romero e Ventura (2010) referenciam em seu
ar�go que “O processo de EDM converte dados
brutos provenientes de sistemas educacionais em
informações úteis que poderiam ter um grande
impacto na inves�gação e prá�ca educacional”.
A EDM também é conceituada como uma ária de
aplicação da mineração de dados devido a alta
disponibilidade de dados educacionais.
Nesta sequência de ideias, percebe-se que a EDM
difere-se dos outros �pos de mineração de dados
por abordar o contexto educacional. Esta tem o
propósito de buscar aprimorar a qualidade em
diferentes aspectos do ensino/aprendizagem e
transformar prá�cas em bene�cio dos
estudantes.

-61-

Esta pesquisa três fases, nomeadamente: busca de
dados, selecção e elaboração. E será baseada nas
seguintes técnicas de recolha de dados:

Técnicas de recolha de dados
Análise documental – A par�r de documentos
encontrados nas várias fontes, foram extraídas informações que serviram de base de conhecimento e
permi�u compreender os factos que relevam a
pesquisa.
Após a recolha de dados foi feita a selecção dos
mesmos, norteados pelos objec�vos do trabalho,
onde foram avaliados sistema�camente os conteúdos como um todo, as necessidades face aos problemas e estabelecer um plano de acção.
Através destas foi possível:
• Descrever os conceitos fundamentais que
relevam a pesquisa;
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• Analisar as teorias em volta da mineração de dados de contextos educacionais como base;
• Discu�r de resultados que relevam a mineração de dados educacionais e possíveis resultados da
sua aplicação.
Depois de feitas todas as constatações com base nas literaturas de autores consultados na revisão bibliográﬁca, pôs-se em prá�ca a estratégia para apresentar factos que relevam a mineração de dados educacionais.

Análise de Teorias sobre Mineração de Dados
Educacionais (EMD) e Discussão de Resultados

Ferramentas de Apoio
Para apresentar as citações o documento apoiou-se
do Mendeley, o que permi�u efectuar a gestão de
referências bibliográﬁcas. Adicionalmente a esta
ferramenta foi usada a ferramenta do word que
permite efectuar citações e referências de forma
automá�ca para os livros em formato �sico.

Nesta secção foram apresentadas análises das
teorias encontradas nos ar�gos revistos que relevam a EMD e na sequência a discussão dos
resultados ob�dos.

Análise das Teorias sobre EMD
Tabela 1: Quadro teórico sobre aspectos relevantes sobre EDM de acordo com diversos autores
Ord.

Objec�vos do EDM

1

Entender

Principais aplicações do EDM

melhor

o •

estudante no seu processo •

Modelagem do domínio;

de

Suporte pedagógico;

aprendizagem, •

analisando-se sua interação •
com o ambiente.

Sub-áreas/métodos

Modelagem do estudante; •

Ar�gos Fonte

o

Classiﬁcação

e

Educacionais:
Conceitos,

Regressão;

Descoberta cien�ﬁca.

•

Agrupamento;

Ferramentas

•

Mineração de Relações;

Aplicações

•

Mineração

Autores

Mineração de Dados (Costa, Baker, Amorim,

Predição

de

Regras

& Magalhães, 2012)

Técnicas,
e

de

Associação;
•

Mineração de Correlações;

•

Mineração

Padrões

de

Sequenciais;
•
•

Mineração de Causas;
Des�lação

de

dados

para

facilitar decisões humanas;
2

Inves�gação

aplicada

-

•

Melhorar os modelos de

melhoria do processo de

estudantes,

aprendizagem e orientar a

modelos de domínio;

aprendizagem dos alunos; •

Estudo

Investigação
compreensão

pura

Descobertas com modelos.
Previsão;

Educa�onal

Clustering,

Mining: A Review of

Mineração de relacionamentos;

the State of the Art

melhorando •
do

•

apoio •

para

pedagógico fornecido pelo

julgamento humano;

so�ware

Descoberta com modelos.

de •

Data

(Cristóbal

Romero

&

Ventura, 2010)

Des�lação de dados para o

mais

profunda dos fenómenos
educa�vos.

•
•

aprendizagem;
•

Pesquisa

cien�ﬁca

na

aprendizagem de alunos
a�picos comportamentos
dos alunos.
3

Melhorar a aprendizagem e •

Previsão de desempenho •

Predição;

Data

desempenho

de estudante;

Detecção desvios;

educa�on

•
•

•

Fornecer feedback para •

MIneração de relacionamentos;

apoio a formadores;

•

Análise de Redes Sociais;

Criar alertas para partes •

Mineração de Processos;

interessadas;

Mineração de Textos;

•
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mining

in

(Cristobal

Romero

&

Ventura, 2013)
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Ord.

4

5

Objectivos do EDM

Principais aplicações do EDM

Sub-áreas/métodos

• Construir cursos.

• Des�lação de dados para o
julgamento humano;
• Des�lação de dados para o
julgamento humano;
• Descoberta com modelos;
• Conhecimentos de rastreamento;
• Factoração de matriz não
nega�va.

Artigos Fonte

Autores

Melhorar vários aspectos
dos sistemas educa�vos
em geral

• Prever e avaliar o desempenho de aprendizagem;
• Análise de comportamentos de aprendizado;

• Predição;
• Detecção desvios;
• Mineração de rel acionamentos;
• Análise de Redes Sociais;
• Mineração de Processos;
• Mineração de Textos;
• Des�lação de dados para o
julgamento humano;
• Des�lação de dados para o
julgamento humano;
• Descoberta com modelos;
• Conhecimentos de rastreamento;
• Factoração de matriz não
nega�va.

Chapter
1
Which
Contribution
Does
EDM
Provide
to
Computer-Based
Learning
Environments?

(Bousbia
2014)

Melhorar os processos de
ensino e aprendizagem

• Iden�ﬁcar os alunos em
situação de risco;
• Encontrar semelhanças e
diferenças entre os alunos
ou escolas;
• Encontrar a relação entre o
nível de educação dos pais e
alunos desistentes;
• Descoberta das relações
entre os comportamentos
dos alunos e as caracterís�cas dos alunos ou variáveis
contextuais;
• Iden�ﬁcação humana de
padrões na aprendizagem,
comportamento ou colaboração dos alunos.

• Predição
o Classiﬁcação
o Regressão
o Es�ma�va de densidade;
• Relação de mineração;
• Associação de mineração regra;
• Mineração correlação;
• Mineração padrão sequencial;
• DM causal;
• A des�lação de dados para o
julgamento humano;
• Descoberta com os modelos.

Data
Mining
Education

(Algarni, 1016)

in

&

Belamri,

Fonte: Adaptado pela Autora
Adicionalmente aos apectos acima, Silva
& Silva (2015) e Candão & Real (2018)
apresentam exemplos de aplicação da
EDM, com base em alguns métodos/técnicas de mineração de dados.
No ar�go de Silva & Silva (2015), apresentam-se exemplos de:
• Predição em EDM através classiﬁcação e regressão, o exemplo �nha
como objec�vo de prever o resultado
dum estudante de acordo com a ﬂuência
de u�lização do ambiente eletrónico de
aprendizagem. Com base na classiﬁcação
pôde-se perceber que a probabilidade de
obter conhecimento poderia ser inﬂuenciada pelos critérios bons ou mau. No
entanto com base na regressão obteve
um valor de variável;
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• Agrupamento em EDM, com base nesta,
o autor pôde construir grupos de dados de
acordo com o critério estabelecido, no caso
o tempo gasto para terminar o teste;
• Mineração de Relações em EDM - com
base nesta, o autor pôde prospectar a propriedade de aquisição de conhecimento de
uma determinada componente de aprendizado e o tempo casto. Nesta o autor
recomenda a u�lização de técnicas esta�s�cas para a obtenção do resultado desejando;
• EDM com Base em Modelos – nesta,
o autor apresentou um exemplo usando
técnica de Rastreamento Bayesiano do Conhecimento, com aplicação o modelo de
aprendizagem de Corbe� e Anderson. Este,
o autor evidencia a possibilidade de através
do módulo encontrar um resultado que
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sa�sfaça a condição determinada ou não;
• Des�lação de Dados para julgamento
humano – nesta o autor apresenta um exemplo de raciocínio com contradição da Lógica
Paraconsistente. Este apresenta de forma
gráﬁca as curvas de aprendizagem, o que permite que se conclua de forma visual o nível de
aprendizado.
No ar�go de Candão & Real (2018) apresentam-se dois experimentos a par�r de um conjunto de dados sobre performance de estudantes usando algoritmo de Classiﬁcação em
árvore de decisão e o algoritmo de Regras de
associação Apriori. Destes o ar�go apresenta
um como exemplo de aplicação das técnicas
de EDM. Neste foram implementados os
algoritmos acima mencionados com base no
no so�ware Weka. Neste pôde-se constatar
que os dados foram classiﬁcados correctamente e ainda foi possível a visualização da
árvore de decisão criada em que se apresenta
o modelo de predição. Usado o algoritmo
Apriori, foram geradas regras de associação
que permi�ram realizar a predição. Na
sequência foi gerado um conjunto do qual foi
possível efectar a predição de informação
sobre cada classe de estudantes do conjunto
de dados.
Denotou-se ainda, nos ar�gos rebuscados
que na sua maioria baseiam-se nas teorias de
Romero e Ventura. Estas enfa�zam que as
técnicas de EDM subdividem-se em duas categorias, as clássicas que envolvem a
predição, agrupamento e descoberta de
relações; e as não clássicas que envolvem a
descoberta com modelos e des�lação de
dados para julgamento humano.
As literaturas rebuscadas referem ainda que
as partes interessadas na EDM são os estudantes, educadores, pesquisadores e administradores.

A tabela 1 apresenta de forma resumida
os objec�vos, principais áreas de aplicação e métodos da EDM de acordo com
cada autor dos ar�gos consultados.
Pôde-se denotar que o objec�vo geral da
EDM é conhecer melhor o processo de
ensino e aprendizagem de acordo com
todos seus intervenientes, partes interessadas e melhorar este processo.
Pôde-se também compreender que a
EDM é de múl�pla aplicação no ambiente
educacional.
E quanto aos métodos pôde-se constatar
que a EDM abarca os métodos da mineração de dados clássica, como também
contém seus métodos especíﬁcos.
Dos exemplos arrolados, foi possível
apresentar a descrição da aplicação prá�ca dos métodos e técnicas de EDM.
Sendo a mineração de dados o processo
principal da descoberta de conhecimento
em bases de dados e no caso par�cular
de bases de dados educacionais releva-se
EDM visto que tem aplicabilidade neste
contexto e de acordo com os aspectos
rebuscados é possível elucidar esta aplicabilidade.

Considerações Finais
O processo de descoberta de conhecimento baseado na mineração de dados,
de acordo com as várias literaturas
permite de modo geral conhecer a
organização e permi�r ainda a detenção
de anomalias, valendo-se de técnicas e
ferramentas apropriadas. O sucesso da
mineração de dados promove ganhos
compe��vos às organizações, como
também redução de custos operacionais.
Restringindo-se à descoberta de conhecimento em ambientes educacionais, no
ar�go aqui patente, foi elucidado de
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forma sinte�zada a relevância da mineração de dados educacionais, apresentando-se
inicialmente a conceituação da descoberta de conhecimento num todo e a posterior a mineração de dados, tendo-se culminado com a apresentação teórica da mineração de dados
educacionais.
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